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MANILA. — Filipinų polici-l 
jos vadas paskelbė,, kad pasibai
gus laikui ; atiduoti ginklus, 
žmonės sunešė 130,000 įvairių 
šaunamųjų ginklų. Konfiskuoti 
ir 9 šarvuoti automobiliai. Po
licija galvoja, kad surinkta tik [ 
50% visų ginklų, buvusių pri
vačiose rankose. Policijai su
radus ginklus, jų savininkai bus 
griežtai baudžiami.

PASADENA. — Panašiai kaip 
Liuteris prikalė savo 95 tezes 
prie bažnyčios durų, grupė Ka
lifornijos moterų irgi prikalinė- 

. ja savo tezes. Jos sako, kad Die
vas sutvėrė lygiais vyrus ir mo
teris, kodėl tad Dievo vardas yra 
vyriškos giminės, kodėl Dievą 
vadiname “Jis”. Jos reikalauja 
teisių būti kunigais kaip vy
rai. Keturios toje moterų gru
pėje yra pastorių žmonos.

KABULAS. — Afganistano 
policija suėmė tris vyrus, kurie 
kaltinami amerikiečių brolių 
Kunstų- užpuolimu. Vienas bro
lis buvo nušautas, kitas sužeis
tas. Jiedu ėjo aplink pasaulį 
garsindami Jungtinių Tautų 
vaikų fondą.

JERUZALĖ. — Buvęs Izrae
lio štabo viršininkas gen. Bar- 
Lev, kurio vardu pavadinta gy
nybos linija Sinajuje, paskirtas 
prekybos ir pramonės ministe- 
riu. Jis ragina užsienio žydus 
investuoti pinigusjzraelyje/ Jr.

NEW YORKAS. — Iš^.yisų 
Amerikos prezidentų šunis dau
giausia mylėjo Johnsonas, sako 
“I^adieš. Home Journal”. Kada 
nudvėsė prezidento mėgiamas 
“bid Beagle”, Johnsonas įsakė 
jį sudeginti, pelenus gražioje dė
žėje jis laikė pasistatęs ant šal
dytuvo. .

SAIGONAS. — Pavėluotame 
pranešime karinė vadovybė pa
skelbė, kad trys Amerikos lėk
tuvai spalio 15 d. numušė tris 
komunistų Migus oro kovose ne
toli Hanojaus. J

Prezidentas Richard M. Niksonas iškilmingai atidaro Amerikos imigracijos [ bernatorius Rockefeller, New Jersey gubernatorius Cahill ir 
muziėjv, esantį Liberty saloje. New Jersey valstijoje.

visa erlė kitu 
muziejv, esantį Liberty saloje. New Jersey valstijoje. Kartu su preziden-[ pareigūnu. Tūkstančiai europiečių, jy tarpe ir lietuvių, per New Yorko 
tu iškilmėse dalyvavo vidaus reikalu sekretorius Morton, New Yorko gu-| uostą pasiekė Ameriką, čia įsikūrė ir tebegyvena.

NEW YORKAS.-— Miesto po
licija ieško septynių, kalinių, ku
rie, nupjovę langų grotus Tombs 
kalėjime, nusileido, surišę pa
klodes, žemyn 40 pėdų ir pabė
go.

HOUSTON. — Texas vienas 
26 metų vyras susiderėjo su 
draugais, kad jis išbus po van
deniu dvi minutes. Kai jis po 
to laiko nepasikėlė iš plaukymo 
baseino dugno, draugai šoko žiū
rėti, kas atsitiko. Jie rado drą
suolį nebegyva.

SAN FRANCISCO. — Ame
rikos patologų draugija skelbia, 
kad gatvėse pardavinėjami nar
kotikai retai būna gryni ir daž
nai neturi tų savybių^ kurias jie 
privalo turėti ir kurių pageidau
ja jų vartotojai.

Peronas ruošiasi

BUENOS AIRES. — Argen
tinos laikraštis “Cronica” pa
skelbė, kad lapkričio 17 d. į Ar
gentiną sugrįžta buvęs diktato
rius Juan Peron. Jis su savim 
atsivešias ir mirusios žmonos 
Evos karstą. Madride, kur Pe
ronas gyvena egzilėje laikraštis 
“Nuevo Diario” irgi paskelbė, 
kad lakričio 14 d. Peronas iš
skris iš Madrido italų Alitalia 
bendrovės lėktuvų, kuris jau 
nusamdytas.

Peronistai Argentinoje laukia

MADRIDAS. — Jau keli mėnesiai Ispanijos gen. konsulas 
Hong Konge Enrique Larroque veda derybas su. komunistinės 
Kinijos atstovais dėL diplomatinių, santykių užmezgimo. Prieš 
mėnėsįTTšpanija pasirašė Paryžiuje prekybos sutartį su Sovietų 
Sąjunga. Ispanijos užsienio politika, vedamą ministerio Lopez 
Bravo, vis daugiau suka į santykių užmezgimą su komunistų vy
riausybėmis. Madride atidaryta “Vengrijos savaitė”. Neseniai iš 
Varšuvos sugrįžo Ispanijos delegacija po pasitarimų su lenkų vy
riausybės atstovais.

Šis Ispanijos ryšių su komu
nistinėmis valstybėmis pagyvė
jimas turi falangistų partijoj 
nemažai kritikų. Neseniai Bias 
Pinar, dešiniųjų sparno veikėjas, 
priminė ministeriui Bravo, kad 
Ispanijos vyriausybė gimė “kry
žiaus kare” prieš komunizmą ir 
Ispanijos ryšiai su komunisti
niais režimais tik atvers duris 
komunizmo įtakai Ispanijoje.

Ispanija ieško rinkų savo ga
miniams. Madride neseniai ati
darytas vienoje parduotuvėje 
skyrius pardavinėja prekes iš 
Kinijos. Pernai Ispanija pirko 
kinų prekių: odų, mėsos ir krep
šių už 2 milijonus dol. Ispanija 
Kinijai pardavė dirbtinio pluoš 
to siūlų ir metalo gaminių už 
780,000* dol.

Santykių su Kinija užmezgi
mas reikštų Tautinės Kinijos - 
Taivano išsižadėjimą. Ispanija 
turėtų pripažinti Taivaną Kini
jos dalimi, kaip turėjo pripažin
ti ir kitos valstybės, užmezgu- 
sios santykius su Kinija. Tuo 
atveju Tautinė Kinija netektų 
Europoje dar vienos ambasados. 
Tik Vatikanas ir Portugalija dar 
pripažįsta Taivano vyriausybę, 
bet kalbama, kad Vatikanas ir
gi svarsto ryšių su Kinija klau
simą. Tuo atveju liktų tik Por
tugalija.

New Yorko parke 
apiplėšė Zoriną

NEW YORKAS. — Centri
niame New Yorko parke trys vy
rai apiplėšė sovietų žurnalistą, 
Maskvos radijo ir televizijos ko
mentatorių, Valentiną Zoriną, 
kuris atsiųstas į New Yorką ap
rašinėja Sovietų S-gos spaudo
je, Jungtinių Tautų posėdžių ei
gą. Trys balti vyrai, grasinda
mi ginklais, atėmė iš Zorino 154 
dolerius. Užpuolimas įvykęs die
nos metu.

New Yorko parkų adminis
tratorius tuoj atsiprašė Zorino 
ir pareiškė viltį, kad šis atsiti
kimas neatstums jo nuo parko 
lankymo ateityje.

Policija aiškina ar Zoriną 
užpuolę buvo “tikri” plėšikai, o 
gal, žydų gynybos lygos nariai, 
kurie praeityje dažnai sekioda
vo sovietų diplomatus ir jų šei
mos narius, protestuodami prieš 
sovietų žydų persekiojimą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
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Kritikuoja Maskvos 
sveikatos klinikas

- MASKVA.J—Sovietų propa- 
dandistai didžiuojasi ' laisvais 
medicinos patarnavimais Sovie
tų Sąjungoje, tačiau dažnai ta 
sistema yra kritikuojama ne tik 
pačių piliečių, bet ir valdžios 
laikraščių.

“Literaturnaja Gazieta” rašo 
apie žmones, kurie išnaudoja 
greitosios pagalbos mašinas ne- 
rimties susirgimams. Laikraštis 
rašo, kad vos tik vaikui pradė
jus “nosiai bėgti” ar turint ne
aukštą temperatūrą, motinos 
tuoj šaukia greitąją pagalbą. 
Darbininkas, kaldamas vinį į sie
ną, susimušęs nykštį ir tuoj iš
kvietęs ambulatorijos mašiną. 
Jam reikėję pažymėjimo, kad 
nereiktų kitą dieną eiti į darbą. 
Kartais motinos iššaukia gydv-

Perono ir tikisi, kad jis laimės 
prezidento rinkimus, kurie nu
matyti kovo mėn. Jį kandidatu 
išstatė justicialistų partija, ku
rioje susispietę peronistai.

Trečiadienį bombos sužalojo 
14 Buenos Aires autobusų. Ma
noma, kad peronistai tuo išreiš
kia protestą prieš vežiojimo kai
nų pakėlimą 33%.

Sekretorius Laird 
Nato konferencijoje

LONDONAS. — JAV gyny
bos sekretorius Melvin Laird at
vyko į Londoną, kur vyksta Na
to organizacijos gynybos minis- 
terių pasitarimas. Koresponden
tai- tuoj apipylė Lairdą klausi
mais apie Vietnamo taikos dery
bas. Jis atsisakė ką nors nau
jo pasakyti, pakartodamas, kad 
derybos įėjo į rimtą, reikšmingą 
ir jautrią stadiją.

Laird tačiau pareiškė, kad jis 
jau paskutinį kartą dalyvauja 
Nato konferencijoje, nes po rin-

Dr. Kazys Bobelis, Ameri
kos LietuviuiTarybos pirminin
kas,, spalio 27 d. dalyvaus priė
mime Baltuosiuose rūmuose. 
Tautinių grupių vadovti priėmi
mą ruošia ponia Nixoniene.

♦ Laose premjeras pareiškė 
pritarimą taikos deryboms, ta
čiau priminė, kad Hanojus nesi
laikė Ženevos sutarties, jos ne
gerbė. šiaurės Vietnamo kariuo
menė turinti pasitraukti iš La
oso teritorijos.

a Dahomey respublikoje, Af
rikoje, kariuomenė pagriebė val
džią, pašalindama prezidentą ir 
vyriausybę.

4 Washingtonas patvirtino 
Sudano prezidento Nimeiri 
skelbtą žinią, kad Amerika 
siūlė Egiptui 100 milijonų 
leriu doleriu Suezo kanalo
darymui ir išvalymui, jei Egip
tas susitartų su Izraeliu atida
ryti tą kanalą.

Čilės vyriausybė pradėjo 
derybas su streikuojančių unijų 
vadais po neramumų nakties 
Santiago gatvėse.

♦ Čikagoje Cook County li
goninės slaugės nutarė pradėti 
streiką ateinantį ketvirtadienį, 
jei vadovybė nepakeis pasiūlyto 
darbo kontrakto. Gailestingųjų 
seserų susirinkimas nutarė strei
kuoti ir prižiūrėti tik kritiškai 
sergančius ligonius.

Valstybės prokurorą Han
rahan teismui išteisinus, Čika
gos negrai organizuoja prieš jį 
stiprią rinkiminę kampaniją. Vi
siems negrams įsakyta balsuoti 
už respublikoną kandidatą į pro
kurorus Bernard Carey. Negrų 
’’PUSH” ..organizacijos nariai 
mokina negrus kaip “suskaldy
ti” balsavimo lapą.

4h Pasaulio šachmatų čempio
no Bobby Fischer motina sugrį
žo iš Anglijos į Ajneriką įsijung
ti į veiklą prieš Vietnamo karą.

kimų jis pasitrauksiąs iš gyny
bos sekretoriaus vietos. Ketve
rtų metų šioje tarnyboje gana, 
pasakė Laird.

Šiaurės Vietnamo paskelbtas 
sutarties tekstas nemini karo 
paliaubų Kambodijoje ir Iriose. 
Nieko nesakoma ir apie šiaurės 
Vietnamo kariuomenės išvežimą 
iš Pietų Vietnamo.

Saigono’ valdžia pareiškė netu
rinti nieko prieš Amerikos ir 
Šiaurės Vietnamo susitarimus, 
tol, kol Amerika toliau laikysis 
savo įsipareigojimų Pietų Viet- 

i namui — duoti jam karinę ir eko- 
I nominę paramą. Sutartis Saigo
no neliečianti. Niekas neturįs 
teisės už P. Vietnamą pasiraši
nėti sutarčių.

REIKALAUJA SUTARTI PASIRAŠYTI 
PARYŽIUJE IKI SPALIO 31 DIENOS

WASHINGTONAS. — Vakar prezidento patarėjas Kissin- 
geris buvo priverstas papasakoti reporteriams apie slaptai vestas 
derybas su Hanojaus atstovais. Baltieji Rūmai iki šiol nieko apie 

* derybas neskelbė, tačiau juos privertė atidengti paslaptį Hanojus, 
vakar per radiją paskelbęs Šiaurės Vietnamo vyriausybės pareiš
kimą, kurį pakartojo Hanojaus delegacijos vadas Paryžiaus taikos 
derybose.

Hanojus reikalauja, kad Ame
rika pąsirašytų taikos susitari
mą, kaip žadėjo, spalio 31 dieną. 
Kissingeris sutikęs su devyniais 
taikos punktais ir žadėjęs su
stabdyti š. Vietnamo bombarda
vimą spalio 18 d. Sekančią dieną 
taikos sutartį turėjęs pasirašy
ti Amerikos deleguotas diploma
tas Hanojuje, o spalio 26 d. su
tartį žadėjo pasirašyti valsty
bės sekretorius Rogers ir šiau-1 
rėš Vietnamo užsienio reikalų Į 
ministeris Nguyen Duy Trinh 
Paryžiuje. ;

Sunkumai su Saigonu

Hanojaus pareiškimas toliau 
sako, kad spalio 11 d. Kissinge
ris pasiūlęs . nutraukti bombar
davimą spalio 21 d., o sutartį 
Paryžiuje pasirašyti spalio 30 d. 
Šiaurės Vietnamas su tuo su
tikęs. Tačiau Amerika vėl pa
prašiusi visą reikalą atidėti iki 
spalio 31 d. Hanojus ir su tuo 
sutikęs, tačiau Kissingeris vėl 
spalio 23 d. paprašęs visą rei
kalą atidėti, nes jis turįs sunku
mų su Saigono vyriausybe.

Š. Vietnamas pareiškime sa
ko, kad jis abejoja Amerikos 
iitioširdumu ir tariamais sunJSi-' 

, mais Saigone. Amerika nenorin
ti laikytis savo pažadų. J

Hanojaus paskelbtas sutartas 
konflikto užbaigimo planas turi 
devynis punktus. Amerika pa
sižada gerbti Vietnamo nepri
klausomybe, suverenumą, terito- *• 
rinį integralumą ir “unifikaci- 
ją”. Amerika sustabdys oro puo- 

‘ limus ir šiaurės Vietnamo uos
tų minavimą. Po 24 vai. nuo su
tarties pasirašymo Pietų Vietna
me prasidės karo paliaubos. Vi
si amerikiečių ir kitų sąjungi
ninkų kareiviai bus išvežti per 
60 dienų. Po pasirašymo bus 
imtasi žygių sugrąžinti visus 
karo belaisvius. Prasidėjus pa
liauboms dvi esančios Pietų

— P. 
Vietnamo vyriausybė ir Viet

WASHINGTON AS. — Gru
pė amerikiečių, jų tarpe keli ara
bų kilmės profesoriai, iškėlė fe- 
deraliniame teisme bylą, reika
laudami, kad pajamų mokesčių 
įstaiga atšauktų atleidimą nuo 
mokesčių mokėjimo dviem žy
dų organizacijoms: United Je
wish Appeal ir United Izrael Ap-

toją, nes vaikas nenori gerti į Vietnamo administracijos 
vaistų.

Laikraštis kartu pripažįsta, Congas pradės pasitarimus nu- 
kad miesto klinikos pilnos žmo- statyti rinkimų dienai tautinei 
nių ir pacientams tenka ilgai (^koalicinei vyriausybei išrinkti, 
laukti, kol prieina prie gydy
tojo. Pats žurnalas patikrino 
faktus. Vienoje klinikoje 52 as
menys prašė, kad ateitų j namus 
daktaras, tačiau jo sulaukė tik 
10 ligonių. Kaip kiti gydėsi, žur
nalas neišaiškino.

Greitosios pagalbos persona
las pareiškė žurnalui, kad apie 
30% visų iššaukimų būna be pa
grindo.

' ‘ Abdeen Jabara, Detroito ad
vokatas', pareiškė, kad tos dvi 
žydų organizacijos nėra įsteig
tos švietimo ar kultūros reika
lams, bet ideologiniams ir po
litiniams Reikalams. Jos pačios 
savo surinktų lėšų nekontroliuo
ja. bet persiunčia jas svetimai 
valstybei — Izraeliui. Aukos 
toms žydų organizacijoms yra 
dovana užsienio vyriausybei, kas 
esą prieš įstatymus ir prieš 
konstituciją. , • ė;

Skundas teisme paliečia1-mo
kesčių įstaigą ir valstybės iždą. 
Vyriausybė turinti išieškoti iš 
žydų organizacijii visas iki šiol 
surinktas sumas ir dar uždėti 
žydų organizacijoms baudas.

Įdomu, kad šią bylą kelia ir 
vienas žydas, Connecticut© uni
versiteto profesorius Norton Me- 
zynski. Jo dėdė yra Izraelio par
lamento narys.

Sunki bausmė 
ukrainiečiui.

KIJEVAS. — Ukrainoje teis
mas nubaudė 10 metų kalėjimo 
bausmė Danilo šumuk, 58 me
tų. Jis nubaustas už “priešso- 
vi etinį agitavimą ir propagan
dą”.

šumuk buvo vienas iš praėju
sį sausio mėnesį suimtųjų ukrai
niečių. Jų tarpe buvo žinomų ra
šytojų, kultūrininkų. Pats šu
muk yra sėdėjęs kalėjime Len
kijoje prieš karą irgi už ukrai
niečių tautinę veiklą.

. - v

' Bus vedamos derybos ir dėl su
mažinimo bei paleidimo abiejų 
pusių kariuomenių.

Taikingas susijungimas

Toliau Hanojaus paskelbta su
tartis numato šiaurės Ir Pietų 
Vietnamo sujungimą “palaips
niui, taikiomis priemonėmis”. 
Tarptautinis komitetas karinės 
kontrolės reikalams ir prižiūrė- 
jibiui bus sudarytas ir tarptau
tinė konferencija Vietnamo rei
kalams svarstyti bus sušaukta 
per 30 dienų nuo sutarties pa
sirašymo. Kambodijos ir Laoso 
suverenumas ir neutralumas bus 
abiejų pusių pripažintas. Ame
rika baigs visus karo veiksmus 
Kambodijoje ir Laose, išveš vi
są karinį personalą ir nebesiųs 
daugiau kareivių ar ginklų į La
osą ir Kambodiją.

Karo užbaigimas sudarys są
lygas santykių užmezgimui tarp 
Amerikos ir š. Vietnamo. Ame
rika prisidės prie šiaurės Viet
namo ir visos Indokinijos atsta
tymo. Taikos sutartis įsigalios 
tuoj ją pasirašius.

Arabų veikėjai
gauna sprogmenis
BEIRUTAS. — Arabų palesti

niečių vadai kaltina Izraelio 
agentus dėl sprogmenų siuntinė
jimo per paštą. Libane buvo su
žeistas paštininkas ir viena se
kretorė, atidariusi laišką, adre
suotą palestiniečiui firmos sa
vininkui. Alžire buvo sužeistas 
Palestinos išlaisvinimo organi
zacijos pareigūnas Abu Khalil. 
Ūbojoje vienas palestinietis ne
teko abiejų akių ir du buvo leng
viau sužeisti. Visi arabams 
skirti siuntinėliai buvo pasiųsti 
iš Belgrado. Jugoslavijos.

Amsterdame policija sulaikė 
araba. keliavusį su Alžiro diplo
matiniu pasu į Pietų Ameriką. 
Iš jo atimta dar neadresuotos 
l>ombos vokuose, rankinė gra
nata. sprogstamos medžiagos, 
įvairių užtaisų bei revolveris. 
Arabą olandų policija paleido, 
dėl ko griežtą protestą tuoj pa
reiškė Izraelio ambasada.
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Market Street tiltas Wilkes Barre, kuriam per viršų vanduo plaukė aukščiausio potvynio metu.
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menininkų, 
šiandien

šai. Pačioje, garbingiausioje 
vjęloje — Taj kapas, o nuę jos 
už šešių colių jos vyro kapas.
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išrašytos Įvairiais 
dojęs. Vėliau garsus Lidijos po- aukso ornamentai^ o-4uqs iš
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Naktimis pagaunama mėnulio 
refleksija. Tai vis Įrengimo 
maniera.

(Bus daugią)

etas Bebadai Khan parašė jos. astuonių "spalvotų metalų su- 
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ją “Mano rojus Mumatz Ma-lAnt jų antkapių auksiniai Įra-
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-naudojamą stovi, lyg balta 
gulbė ir laukia turistų. Sienos, 
kolonos, bokštai ir viduje lu-j 
bos taip smulkiai išdabintos,! 
jog verčia manyti, kad čia 
dirbo anų laikų geri meninin
kai ir tos
Arba vėl — Chini ka Rauza - 
tomb savo spalvų ir mozaikos 
deriniu vargu kitur kur tokią 
būtų galima rasti, nors statvta 
1617 metais. Vadinas, čia jau 
šešioliktame šimtmetyje buvo 

neblogesnių negu 
aukščiausios

prasideda visokiais 
pavadinimais Raudonieji For
tai. Buvusios pilys, dabar pą- 
Lkli tušti turistu 

Žengiame į kalnelį ir
pirmosios pi- 

vardu Jahangiri Mahąl, 
statyta Akbar Hindu ir 

Mt'-uinionų stiliumi. Viduje 
tuš ia ir nyku. Kai kur sienos 
arba kolonos ištrupėjusias. 
Slankioja vietos žmogystos il
gais rūbais ir tą tuštumą daro 
I\ f dvasių klajajitno viela, 
ša!ta. Sienos penkių pėdų plo- 
cio ir su poros pėdų izoliacija 
saulės neįveiki aipos perk a i tin
ti. Aplinkui didelis, be jokių 
medžių arba.gėlių cementu iš
lietas kiemas. Iš kiemo posū
kiai Į Įvairias pilis. _ Pati di
džiausia su daug laiptų ir 
primenanti daugiau vieną ka
lėjimo dali,, kur ir bokštas, 
lyg sargybai budėti, 
nišomis. Ta pilis buvusi pa-j 
dovanota vieno princo sužade- 
tipei. Eini toliau veik be išėji
mo ir patenki Į Moti Masji For- 

kuris pasipuošęs daugybe 
bokštų ir bokštelių. Papuošta 
juodu marmuru ir buvusi au
diencijų salė. Statyta 1637 me
tais, kiek jau mandresnė ar
chitektūra dvigubomis archų 
kolonomis ir priekyje gražiu 

kuriam žemė buvo spe
cialiai atvežta iš Kašmiro. Ta
me sode dabar likę lik persikų 
i" kitokių vaismedžių. Įžengiu 
Į karališkuosius miegamuo
sius, kur daug veidrodžių -ir 

sienose įvairiausių graviūrų, , T- * i • i -i j,daro. Jis tada jau laikydamas 
naiviu ir

šešiomis

i

I

• ?’ r ?'• ■

:■

t',

sodu.

mūsų 
kultūros amžiuje.

Kojos, kojos, kojos! Taip ir 
norėtum šaukti, duokit man 
batus!

Pavargau ir palikęs savo ben 
drakeleivius einu Į automobi
li, prie kurio randu belaukiau 
tį šoferį. Vos tik atsikvėpus, 
ateina prie manęs liesas, ilgu 

gerokai 
“šven

tas vyras”. Tokių “šventų” vy
rų jau Kalkutoj buvo prisistatę 
ir juos iš tolo" pamatęs dabar 
atpažįstu, 
bet prašo išmaldos.
keliauja ir niekados niekuo 
nesirūpina. Rytojus jiems nie
ko nesako, “šventas” vyras 
prieina ir anglų kalba pasvei- 

Jis pradžioj lyg niekur 
nieko klausia, iš kur aš ir kaip 
čia patinka. Vėliau primena, 
kad jis „valgąs tik vieną- kartą 

‘į dieną. Aš lyg nieko nesupras
damas apgailestauju jo neval
gymą ir klausiu kodėl jis taip

baltu rūbu apsivilkęs.
i suvargęs ir save vadinąs

Jie nieko nedirba,
Nuolatos

“Šventas”

kiną.

karališkuosius
kur daug 

įvairiausių graviūrų, t <. O L
figūrėlių bei kitokių pagraži
nimų. Jie tautiniais motyvais 
ir turistui nelabai suprantami.

Iš visu tu fortu
atrakcija balto marmuro ir ne-: jam duoti.
paprastai atidžiai
mečetė Masjid Nagina mosque, sis nužingsniavo jam Įprastais 
Išpuošta emblemomis ir ivai- retais žingsniais.
riausia marmuro graviūra, bu- nutolo, pasidarė gaila. Tas jo 
vusi moterų maldykla. -Ją iš-j mandagus

mane
paprašo pinigų.
stembu aš ir sakau, kad aš juos 

didžiausia!jau baigiu išleisti ir nebegaliu 
Jis kukliai pasto- 

išgražintalvėjo, pasižvalgė ir šypsodama-
I

i

neišmanėliu
Pinigų?, nu-

Kai jis jau

kuklumas iššaukė

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga < 5'7 .

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai S4.00, minkšti — $3.00.

pi-uni knyga kiekvienam lietuviui, ypač trėmliniui. Geriau- 
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas iremlies vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

si I e čekį arba Money Orderį tokiu adresų:

NAUJIENOS '
1739 So Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Atcbviei.. ' 
t-erou. 1d 
- -. <tt ’a
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reikalinifa literatūram Saul*

iteiuvu. aunam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu
privaro susipažinti su žemiau Isvaraintonus knygomis

galima uzsi>akyU i^aujieno&t;

mES VĄLDYSlM PASAULĮ 
dpic bolševikine u Lietuvoje 

Juose yra psl

Platus literalunms aprašymai apie Simo
MidirKu> pabėgiu,ą h jo išdavimą rusams.
Jarbiauloiu n ulių >ta’yiojy <u .>ovteiai$ sukeltų mitų miglose

mult »<Jliy? 
p<l -» *u»> 104143^

ollouCfl SIMAS.

Atsiminimai u 
dviejuose tomuose

rraxrdila įvyKu bendra

158 psL. k ai pa 3 dol
Komanas 4G8 psi Kaina 5 dol

* iduvob vyiiausvbes kapituliaciia orieš bolševikus ir jot n#*

•n»MM»»cMnii K<>’OtimzrD4
it«> 915 Gli<ode AGONIJA.

* l ragiskosę dienose
S*etr.niĮj Rūkiene, GRI2IMAS l LAISVĘ

.nt nitna r 
v*!u

Išloti

AP

Sibiru irvniline^ auu 
narasyH ramiu klas’šku stiliumi apie sunkia pavergto Helu 

Aprašymo būdas ir stilius prilygsta gerinusiems garsiosiom 
Burk Kririn’>nV‘ 

to
528 psi Kiet>u viršeliais k*1

MAUBINGOS DIENOS

Norė- buvo. Tokie gi skuba, nekreip- likome mašiną, 
artėjome ir prie hallos, labai 

atrodančios mogulų 
perlo — Tadž Ma-

bendrakelei-

kaip galima greičiau palieka.
Kai nuvažiuojame iki pirmo 

provincijos mažo miestelio, 
randame didelį turgų. Kokia

mažo

Pabaliau pri-

šviežiai 
dinastijos 
hal. Aukštas keturių kolonų 
fasadas su daug laiptų ir j jį 
vedantis takas papuoštas gra
žiu vandens baseinėliu, 
'prie išlieto šaligatvio apsodin

kamšatis. Karvės, arkliai, asi
lai, kupranugariai tarp vaisių, 
daržovių ir kitokių prekių ai-j tas kiparisais. Pastarieji lyg

kuris

maišosi,

hal” (žodis Muinatz 
pintas Į Taj).

Ant 40-ties hektarų pradėjo 
mauzoliejaus statybą, .prie ku
rios dirbo 20.000 darbininkų. 
Jie kirto masyvius akmenis, 
kuriuos puošė inkrustuodami 
brangenybėmis. Marmuras bu- 
uv atvežtas iš Makrana, o šli
fuoti akmenys iš Sikri, Indijos, 
Afganistano, Persijos ir Cent- 

Taip per 12 
mauzoliejų,

valinės Azijos, 
melų pastatė šį 
kuriame'ilsisi karališkoji šei
ma, kuri vergus plakė ir kurie 
tik sau gyveno.

Vergai statė 12 metų tą da
bartinę turistų atrakciją, kad 
anie karališkieji ponai ilsėtųs 
kaip rojuje. Jie puošė ši “rojų” 
dar 8 metus, vežė baltą ir juo- 

išsekę, 
ku- 

Ver- 
kurį

dą marmurą alkani-, 
kaip ir šių dienų vergai, 
riuos mačiau Kalkutoje, 
gar ištaisė gražų sodą, 
pavadino “Mėnulio sodas”.

Tombos, kur iškilieji kara-

ŠVENTOJI GABIJA
.. f * *

Einant gulti reik” užžarstyti 
ugnelę, peržegnoti ir sakyti; 
“šventa Gobi ja, šventa Visija, 
šventa Agota, būk rami ir spa- 
kaina”.

— Einant gulti reik užžarsty
ti ugnelę pelenais, peržegnoti 
šventu vandeniu ir pasakyti ug
nies vardą: “Magieta, Gohieta 
ir šventa Agota, būk ant vietos, 
būk rami, tavo ploščium šventu 
apdenk”. 1

— Kuriant ugnį kalbamą to
kia maldelė: “švinta Gabija, 
švinta Gąbieta, neik iš šitas vie
tas, būk unt šitas vietas”.

(Iš Dr, Balio, 
Lietuvių tautosakos lobyno)

KANADOS PROBLEMOS
Federalinio parlamento rinkimai

Po ilgo delsimo ir neaiškumo, 
Kanados ministeris pirmininkas, 
P. E. Trudeau, Š. m. rugsėjo 
mėn. 1 d. paleido federalinį par
lamentą ir1 paskyrė naujiems 
rinkimams datą — š. m. spalio 
mėn. 30 d. Palaikoma viešo
sios spaudos, visuomenėje bren
do mintis, kad 
baigs savo kadenciją ir rinkimai 
bus tik sekančiais metais. Nes 
pagal Kanados konstituciją, An
glijos jai primestą 1867 (Bri
tish North-American Act), fe
deralinis parlamentas renkamas 
penkeriems metams. Bet, pagal 
čia ikšiol nusistovėjusią tradici
ją, buvo visuomet perrenkamas 
kas keturi metai. Kas vyksta

- ir šiais metais..
1968 m. išrinktame ir dabar 

paleistame parlamente buvo 264 
atstovai, pasiskirstę sekančiai:

suodami 
ramiai atrajoja.

kad pravažiuoti neį
manoma. Sustojame ir laukia
me, kol ilgomis ienomis veži
mai prasuka. Juos traukia gy
vuliai, tik jau žinoma ne kar
vės. Jos šventos.

Įvažiavus Į Agrą ir negeriau, 
o gal dar. blogiau.. Vieni dar 
Įvažiuoja, kiti išvažiuoja ir 
taip užkraigliotos Įvairių ve
žimų jr i

o kiti sau sargybiniai
Šoferis ner-

pasigailėjimo jausmą.
jau šaukti, kad sugrįžtų ir Įmes- darni dėmesio į detales ir sku- 
čiaų jam į saują, kurią jis, žino-jbėdamo tuos nejaukius mūrus 
nia, maloniai atkištų, keletą 
rupees. Bet jis jau buvo į pa
kalnę nusileidęs.

Sugrįžę mano
viai stenėdami Įvirto j automo
bilį. Skundėsi, kad labai pa
vargę ir vos kojos beklauso. 
Nenuostabu basiems tiek iš
vaikščioti. Kurį laiką dar ste
bėjome, kaip labai primity- vuojasi, 
viai darbininkai lieja asfaltą. 
Jie kūrena ugnį, ant kurios 
skardinė statinaitė Į ją pila juo
dą smalą ir kai jau Įkaista, ne
ša po kibiriuką ii kloja mažą 
kelio plotą.- Jų darbas toks lė
tas. Prie ugnies toks karštis, ir 
kaip jie gali iškentėti, kai ore 
virš šimto. Pasiteiravau, kiek 
jie už tokį sunkų darbą gauna 
per dieną. Vieną dolerį ameri-Įgatvės. Kai dasikasame iki vieš

bučio, jau pavakariai .
Į GARSIĄJĄ TAJ. MAHAL įti 

arba 
TADŽ MAHAL

kietiškais pavertus. Jie visi la
bai išvargę. sulysę ir pasigai
lėtinai atrodo. Žinoma, nesku
ba, atsistoję šnekučiuojasi ar
ba vargiai tik juda.

ATGAL Į AGRĄ
Leidžiamės žemyn, j 

raudonojo
Priešais 

mus artėja raudonojo forto 
raudona siena. Ją pervažiavus, 
pasitinka platūs laukai, 
galvoju apie ten matytą tokią 
nepaprastą mokyklą, kur vai
kams ant cementu- grįsto kie
mo paklota marškos,

sunkvežimių pilnos

ramiai sau stovi, 
pralydėdami turistą.

Lipu laiptais žvelgdamas Į 
tolį ir stebiu aplinką. Kiek iš 
tolo tas vadinamas perlas bu
vo žavus, tiek iš arti jis meniš
kas ir patrauklus. "Negali atsis
tebėti anų laikų menininkų ar
chitektų sugebėjimais, jų darbš 
tumu ir ištrverme. Tas mau
zoliejus vien iš balto marmuro
taip kruopščiai ‘ išgraviruotas, 
taip meniškai ir tiek daug 
smulkaus darbo nesigailėta 
Įdėti, jog akių negali atitrauk-

■

TRUPUTIS

Rytojau dieną nusisamdau 
vežėją, kuris už desėtką do
lerių apsiima mane visą dieną į
vežioti ir 
sias maldyklas bei garsiąją Ag- 
ros architektūrini paminklą, 
arba mogulų dinastijos archi
tektūrini perlą, r kaip jie 
vadina. Iš karto, pajutau, kad 

padėti-apsirikau, _pąinųįąnias šitą ve- 
iš lentų sukalti trumpi, vos žėją.

i ir vis save giriantis^ 
kantrybės netekęs pasakiau aš 
jam kad mažiau plepėtų ir sa
vęs taip negirtų.

Gerokai paveiktas mano to
kios aštrios pastabos, jis susir 

Važiuojam tylėdami, 
bet neilgai. Ir .v,ėĮ kaip užsuk
tas gramafonas jis -ėmė girtis, 
kiek kokių'didelių ponų jis 
yra vežęs, kiek daug jam .“tip- 
sų” jie yra davę ir t. t. Tada 
tik supratau jo kalbėjimo tiks
lus. “Tipsai”. .

Sukame per siauras gatveles 
ir privažiuojame tokį susigrū
dimą, 
gal.

Aš

Čia patdviems sėdėti suolai, 
barzda apžėlęs 

mokytojas skaitė 
jas. Kai aš padariau tokios 
neįprastos mokyklos nuotrau
ką, mokytojas tuojau prisistatė 
ir paprašė pinigu.

Stebiu 
laukus, 
kurie joja ant labai mažų asi
liukų, kad vos kojomis žemės 
nesiekia. Vyrai apšepę, 
kūtę. Jų rūbai ilgi, 
nešvarūs. Moterys eina 
čios ir dažniausiai ką-nors ant 
galvos neša. Būriai vaikų sto
viniuoja ir laukia

ilgais rubais,
jiems lekci-

Kai aš padariau

pribrendusių kviečių 
sutinkamus keleivius,

nesis- 
suplyšę ir 

pės-

gal kokių 
turistų mašina sustos, tada jie 
paprašys ir gal gaus pinigų.

atsisuku i
raudonus fortus.

POEZIJOS VEIKALAI
caip pavasaris, atris pradžioje pro tirpstanti sniegą Liepia 

* i . ’ . " . v 1
žirginiais, kaip konfetemis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų sle- 
ouKius. Dranuuskąi besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoj*, 
juokauja ir vergi? poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir mindų

r'OeZlja -
^Miynui issldeisti mazuų, deimt-niu spm<imų žiedą, apkaišo medžių sakas
oukius. Draouuskąi besikeičiančiuose gamtos
gelmes.

Naujienose yia gausus pasirinkimas poezijos leidinių.
1. J. Augustaityta • Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio foš-. 

nato, 126 psi. Kaina $1.—. '
2. Jurgis Saltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. 

Msenmio iormato, 157 psl. $2.00.
5. Butky Juze, ĖiLeĖAŠČlAI IR RAŠTAI.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE.

7 Kleopas Jurgelionis, GLUDI - LIŪDI.r * ' _
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ SVENI Ė’

usio, 126 psl. Kaina $1.—. '

Msemmo iormaio, 15? psl. ą2_uu.
Elegiios, giesmes, poemos.

155 psL $1,50.
Eilių rinktine, 16$

Lyrikos eiles, 105 psl. S2.Ų0

Eiliuoti pasakojimai apie
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ru^ių palaikus, išplautus iš 195.kintų, nes jie buvo aura
| metų senumo kapinių. | stuose arba skliautuose.

Forty Fort miestelio majo-|
ras, buvęs policijos viršininkas, I ti jų artimųjų kapus, jiems ga-

SE | Ernest Balcomb sako, kad “žmo-

sugriautais
M-*

t'

li parodyti tik tuščias duobes. 
Kai kurie didžiuliai mauzolėjai 
irgi sunaikinti.

16 akrų kapinės buvo Įsteig- 
tos 1777 metais. Pirmieji 44 gy- ‘ 
ventoj ai arti upės įrengę tvirto- ‘ 
vę pavadino savo vardu — Forty ‘ 
Fort. Tai buvo įrengta apsi
saugojimui nuo indijonų atakų, " 
o vėliau nuo britų besiveržiančių ‘ 
iš Kanados. Minėtose kapinėse 
buvo palaidoti pirmieji tvirto
vės ir miestelio protėviai ir va
dovai ir po jų mirusieji.

3 i nės nežino, ką upė paliko po jų 
sugriautais namais, lankuose ir 

JI j prie jų kiemų”.
Kapinių prižiūrėtojas John 

Novak taip pavaizduoja trage
diją: “Upė ėjo kriokdama per 

, tarsi van- 
| denyno bangos, nešdamos šapus 

ir purvą, griaudamos kapus, tar
si degtukų šipuliukus...” ”Tai bu
vo baisinga. Aš mačiau kars
tus pasikeliančius iš savo vietų, 
iš jų krintančius lavonus. Kai 
kurie išrodė tarsi stati ar einan
tys vandeniu. Vandens siena 
buvo 10 ar daugiau pėdų aukš
čio. Aš buvau kone užkluptas 
mano ofise. Aš bėgau, aš sėdau 
Į mano troką ir išvažiavau... 
Greitai...”

Kapinių prezidentas Schooley 
sako, kad išplauta nuo 2,000 iki 
2,500 karstu ir kad Ikšiol suras
ta tik 1005. Daug surastų pa
laikų palaidojo Memorial Shrine 
Kapinėse, Carverton. Tik *30 
tokių lavonų buvo pilnai išaiš-

chand ir G. Pelletier, ir suteikė 
jiems žymius adm. postus.

Vėliau, L. Pearson’ui pasitrau
kus, P. E. Trudeau buvo išrink
tas liberalų partijos šefu. 1968 
m. parlament^ rinkimuose jis 
ir buvo tas liberalų laimėjimo 
spiritus movens, nors nepateikė 
jokios konkrečios programos 
ateičiai, o išėjo į rinkimus tik su 
teoretiniu ©balsiu “Just society 
(teisinga bendruomenė) ir dvie
jų tautybių Kanada (atseit — 
anglų ir prancūzų). Kanadie
čius užimponavo jo paprasti 
sportiniai triukai ir “kavalieriš
ki” polėkiai. Visą Kanadą už
viešpatavo taip vadinama “tru- 
domanija”.

Šių metu priešrinkiminė kam
panija artinasi prie galo. Eina 
žūtbūtinė kova tarp besirungian- 
čių partijų, jų kandidatų, pažiū
rų ir tikslų, su neįprastu čion 
aštrumu...

Tiek valdančios ikšiol libera
lų partijos, tiek ir visų trijų 
opozicinių grupių šulai, raižo 
skersai ir išilgai toli išsiblaškiu
sias Kanados gyvenvietes viso
kiomis šių laikų susisiekimo prie
monėmis, daugiausiai sprausmi- 
niais lėktuvais, kad paspėtų lai
ku “apšviesti nesjorientuojan-

Po baisiojo Susquenanos tvano
Nesuranda virš tūkstančio išplautu lavony

Wilkes-Barre, Pa., leidžiamas 
LRKSA Garsas dar spalio mėn. 
nr. rašo:

Birželio 23 Agnes potvynis nu
siaubtuose rajonuose padarė bi
lijoninius materialinius nuosto
lius, daug vargo ir sielvarto. 
Pvz., Wyoming Klony atsista
tymas dar nei neįpusėjęs. Daug 
gyvenamų namų dar tušti, daug 
dirbtuvių ir biznio Įstaigų dar 
neveikia.

SKAITYK °ATS IS PARAGINSPasibaisėtino likimo susilau
kė ir amžino poilsio vietovė — 
Forty Fort kapinės. Paklausy
kime, ką apie tai kalba patys ka
pinių viršininkai ir prižiūrėto
jai.

Kapinių prezidentas Harry 
B. Schooley, Jr., trumpai išsi- 
reiškia — “Tai tragedija”.

Po 12 savaičių po praėjusio 
potvynio Susquehanna paupio 
gyventojai vis dar suranda mi-

147 liberalai (LIB), 73 progre- 
sistai-konservatoriai (P. C.), 25 
naujieji demokratai (NDP), 15 
social-kreditistai (S. C.)), 2 ne
priklausomi (IND) ir 2 vietos 
laisvos (Vac.). Taigi, kaip ma
tome, liberalai turėjo absoliuti
nę daugumą parlamente ir gan 
patogiai valdė Kanadą keturis 
metus su savo jaunu šefu, P. 
E. Trudaau.

Čia, tik praeinant, tenka pa
stebėti, kad buvęs prieš tai libe
ralų partijos šefas ir minorita- 
rinės valdžios min. pirm., L. 
Pearson’as, matomai, norėdamas 
prisigerinti prancūziškai Que
bec’© provincijai, pasikvietė tris 
kvebekiečius Į liberalų 'partiją, 
buvusius net aršius opozicionie
rius: P. E. Trudeau, J. Mar-

KIT’JS SKAITYTI

NAUJIENAS
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DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį • Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar. vasaros, pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.
__Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio • šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago. 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

čius” balsuotojus, juos Įtikinti 
— kurie kandidatai yra tinka
miausi būti ^atstovais federali- 
niame parlamente, valdyti Ka
nados vaira bent keturius se
kančius metus, rūpintis “tik vi
są mūsų” gerove... Na, o mums- 
paprastiems balsuotojams yra 
vėl vienintelė proga pamatyti 

tuos, kurie mus taip “myli”...

propagandos Vėl Dominion Foundry and 
Shell corp. 1966—1971 m. paja
mų turėjo 462 mil. dol., o mo
kesčių sumokėjo tik 68 mil., t. 
y. 14.8%.

Falconbridge Nickel-Mining 
Co. prie Sudbury 1965—1971 m. 
turėjo gryno pelno 211,460,000 
dol., o taksų sumokėjo tik 3,690,- 
000 dol. Tuo tarpu co. gavo pra
plėtimui 4,000,000 doL subsi
dijos, panašiai ir ištisa eilė kitų 
biznio korp anot David Lewis 
patiektos statistikos...

Kiti Lewis propagandos punk
tai nedaug ką naujo įneša ir daž
nai kartoajsi tie patys reikalai 
— nedarbas, mokesčiai, kainų 
kilimas, infliacija, žemės ūkio 
produktų kainos, statybos skly
pų miestuose, pabrangimas — 
spekuliacija ir t. t. ir t. t. J

šiuo metu Naujoji Demokratų 
Partija (NDP) jau valdo tris 
Kanados provincijas; Manitoba, 
Saskatchewana ir Britu Kolum
biją.

nalines ekonomines nelygybes; 
e) dėti pastangas, kad Kanados 
industrija pareitų Į kanadiečių 
rankas; f) daugiau rūpintis pen
sininkais; pensijos turi atitikti 
pragyvenimo kainoms — jei kai
nos kyla, padidinti pensiją, “Tau
ta, kuri užmiršta savo tėvus, tau
ta be širdies”, sako Wagner’is; 
g) Įvesti kainų ir atlyginimų 
kontrolę; h) kurti daugiau dar
boviečių; i) panaikinti Trudeau 
suorganizuotą “Information Ca
nada” ir transporto komisiją, 
kurios prez. dabar yra buvęs li
beralų • finansų ministeris Ben
son; j) išmontuoti per daug iš
plėstą min. pirm, kabinetą (kaip 
tvirtina buv. min. pirm. J. Die- 
fenbaker, dabartinis min. pirm, 
kabinetas kainuoja netoli mili
jono dolerių, kai jo laikais kai
navo nedaugiau 90,000 dol.); k) 
vykdyti planingą ekonominę po
litiką; 1) atstatyti tikrą parla
mentarinę demokratiją ir t. t. 
ir t. ,t. '.

Naujas konservatorių obalsis

Kad ta akcija reikalauja mil
žiniškų išlaidų, nėra jokios abe
jonės. Kelionės išlaidos, organi
zacija, susirinkimams patalpų 
samdymas, orkestrai, propagan
dinės brošiūros ir lapeliai, skel
bimai spaudoje ir 1.1. Gal ne be 
reikalo yra susidarius nuomonė, 
kad čia šiame Amerikos konti
nente viską nulemia pinigas.

Štai, nesenai JAV vienas kan
didatas į Baltuosius Rūmus vie
šai pareiškė, kad jis pasitrau
kia iš kandidatų tarpo tik dėlto, 
kad jam pritrūko pinigų tęsti 
toliau preliminarinę kampaniją.

Neabejojama, kad kiekvienos 
priešrinkiminės
pagrindinis tikslas yra — tik su
medžioti kiek galint daugiau rin
kikų balsų... Visos priemonės 
tam yra geros... Atvykę iš cent
ro kandidatai yra labai “geri, 
mandagūs”; stengiasi sueiti Į 
artimiausi kontaktą su būsimų 
balsuotojų minia; paspausti 
kiekvienam (bent artimiausiam, 
šalia) ranką; paglostyti ir pa
guosti senelius, išklausyti ati
džiai jų nusiskundimus; bučiuo
ti murzinus vaikus...

Ir valdančioji partija dėlto ne
riasi iš kailio visais būdais Įro
dinėti ' savo “milžiniškus” nuo
pelnus ; numato dar daug puikių 
projektų ateičiai, kuriuos jie ne
spėjo per taip “trumpą” laiką

->sL Kaina $3.UU.

tt. Aoatoiiius Kairys, AUKSINE SĖJA. ' EŪerašdaL*Sb’ psT ^.00.” ^
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ S.VENĮ E. Eiliuoti pasakojimai apie 

išvieUntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. SS.uų
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko

Anykščių šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00. <
". U. ■” - -- __ , -- $1.00.

15. Stasys Santvaras, ATDARI J.ANGAL Rinktini, lyrika, 167 psl, $3.00.

17. Petras Sagatas. SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE.’____________
uąi, 92 psl., $i.uo.

18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl $1 00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psL, $10O.
20. Elena Tumienė, KARALIAIJR JVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50.

22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI.
15 nsl. Sl.no .4'.

minia;13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00

' 14.'Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. .Klės, 95 psi. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktine lyrika, 167 psl, $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92_psL, $1.00.
■ - . __ ___________________________________________________ _____

19. Eugenijus^ Gruodis, AGUONOS i SMĖLIS. Eilės, 70 psl., S1.1X).

21. Alfonsas Tyrųolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos7rinkŪnė7’i80 psl $3.00 
^Jona^Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai,

24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.10.

, Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti j Naujiena STATYTO DtHo TI'TCO b'trtl _ J_ r

MAUZOLIEJAUS 
ISTORIJOS

Taj Mahal — karūna viršu
je pilies dedikuota karalienei 

, kuri 
už princo Khurram 

būdama 19 metų. Tai buvo jo 
antroji žmona. Vėliau jis vedė 
dar keletą žmonų. Garbingas 
imperatoriuj tą jauniausiąją 
žmoną labiausiai mylėjęs ir, 
kai ji mirusi 1636 metais, jis

aprodyti jų žymia- Arjumand Bano Begum,
išetkėjo

čia

labiausiai mylėjęs ir.

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį

NAUJI E ^N O S, ’

Toks jau Įkyriai plepus 
kad jau

čiaupė.

1739 So. Halsted SL, Chicago,VllL ;6p6Q8 - ?

i
1

i

I i
uI

J. A U GUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusk knyga. Kaina 51.50

[ Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
s Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa- 
' ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- 
: tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
l laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau-

k

What if 
to cough up $18.75

we told you
II.
Į
II
s

I

or else? I■

s Smetonos valdymo^ laikotarpi,_ negalės apsieiti be J. Augustaičio pa-

i tolimą Lietuvos praeiti! ’Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- 

r šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
i. J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
■ Kas negali užeiti i “Naujienas” tai prašomas persiųsti S1.50 čeki 
i arba Money Orderi, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

; ■ • •f ‘ ■ N A U J I E N O S
■1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Į Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Kas negali užeiti J “Naujienas”, tai prašomas persiųsti. $1.50 čeki Įvykdyti, o ir žada milionines 
pinigų sumas. provincijoms, pa
starųjų'Įvairiems reikalams, — 
jei, žinoma, tik jie bus spalio 
mėn. 30 d. vėl išrinkti sekančiai 
keturių metų kadencijai. (Tru
deau ir liberalai tai žada ne iš 
savo kišenių, bet iš mūsų taksų

v n

mokėtojų pinigų, kuriuos'jie per “New society”, kuri turi būti pa- (Bus daugiau)

A r/4 o»veup 
saviNGS _

INSURED
I '

KNYGOS, ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai cku "5 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00. .»
J. Jasmtnws, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu • 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleistu 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonac Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos ‘‘Metai” poeto - — i w v -r . . • a — ■

k 
tauto bruožai, paliečiant, to laiko Lietuvos-valstybės ir jos kaimynų istoriją. -’

Made Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.
Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy->

211 psl. Kaina $3.06. Kietais viršeliais $4.00.
•t f ■ » ■' - •; .. * ' ... • j,- ą. v ■■ ■- ,

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir.
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius Į Naujienas arba atsiuntus čeki ar*
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, DI. 60608
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3 »grista tvirtais 
princijais. Pagrindinis konser
vatorių (kaip kad ir kitų dviejų 
opozicinių partijų) arkliukas — 
priekaištas Trudeau valdžiai — 
nedarbas, pasiekęs jau 7.1%. 
Stanfieldas tvirtina, kad libera
lai skelbia klaidinančia statisti
ką, būk tai Kanada Įsteigė dau
giau darbų nei kuri kita valsty
bė. Tikrumoje Kanadoje darbų 
padidėjo 2.4%, o tuo tarpu JAV 
— 3.5%. Per 4 metus Trudeau 
valdymo buvo Įsteigta Kanadoje 
776,000 darbiečių, o per tokį pat 
laiką prieš Trudeau buvo Įsteig
ta 954,000 darboviečių.

Rašančiam šias eilutes pavy
ko gauti Įdomią statistiką iš Va-

ekonominiaisprievartą išplėšė iš mūsų!).
Iš kitos pusės, vėl opozicija 

nieko gero neranda valdžios 
darbuose ir dėl visų šalies blo
gybių ir nedateklių suverčia vi
są atsakomybę valdančiai parti
jai ir jos nariams.

Stambiausios opozicinės par
tijos -— progresistų konservato
rių — (PC) šefas, Robert Stan-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

_ SAVE AT .... &

Mutual Federal
F £ K

i I
I I

ig
-
S;

Savings and Loan Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
Jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša puošimčirns nuo mė
nesio pirmos.

t

field, išvystė labai gyvą rinki
minę kampaniją, paliesdamas 
aktualias Kanados problemas. 
Kartu jis gerokai kritikuoja min. 
pirm.. P. E. Trudeau, kuris būk 
tai apvylė. 1968 metais tautos 
jam duotą pasitikėjimą. Jei pa
vyktų laimėti spalio 30 d. rinki- 
mus, Stanfieldas rado ištisą ei
lę reformų:

a) sumažinti asmens pajamų 
mokesčius 4% ; b) pašalinti 11% 
taksų, kurios dabar imamos nuo 
statybos medžiagos; c) suteikti 
Kanados taksų mokėtojams 2,- 
500 dol. beprocentinės paskolos, 
kurie nori investuoti Į smulkią 
prekybą, kas pareikalautų iki 3 
mil. dolerių; d) išlyginti regio-

-s®

Kiek pavažiavus, 
tolstančius
Kiek ten vardų, man sunkiai iš
tariamų ir niekados iki šiolei 
negirdėtų, garsių, tenai gyve- 

Gal puotose linksminosi 
per naktis. Kiek šimtmečių 
praėjo, nusinešdami su savimi 
žmonių svajones, jų gyveni
mo troškimus ir ateities švie
siausias viltis, 
niūrūs grindinių dūžiai, 
riuos sukelti 
pakeleiviai, 
prikelti praeities 
pragyventi nors 
anų prabėgusių laikų, žino
ma, ką gi reiškia dabartiniams 
turistams anie vardai:

Mahal, Jahangiri, Akbar, Ra- 
Jic savu laiku, 

gyveno su 
visomis

gt v
S

no.
Kiek

ON SAVINGS CERTIFICATES 
.OF $10,000. OR MORE

2 YEAR MATURITY

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO. ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

6®
Per Annum

kad nei pirmyn nei at- 
Tiltas taisomas, tad tik 

viena puse važiuoti leidžiama. 
Niekas taip nenervino kaip 
anie gyvuliniai vežimai. Jie il- 

tabaluojasi ant vienos ie
nos ir vargiai pajuda, kai juos 
reikia atsukti. Pagaliau, gal 
pusvalandi stovėję pervažiavo
me tą nelaimingą taisomą til
tą. kuris toks ilgas ir primena 
San Francisco tiltą.

įsukome Į didelį kiemą ir pa-

Yon wouldn’t like it, of coarse.
Yon see, one of the nice 

things about buying U.S. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

That’s because you happen 
to live in a free country where 
nobody forces you to do anything.

Rather, your country asks . 
that you simply consider the 
many advantages of Savings . 
Bonds.

First of all, if you think 
they’re a get-rvi-quick scheme,, 
forget it Bonds aren’t for you. 
They only pay off in the long 
UuL For a quick retumų there 
are a lot better ways to make 
a bock.

They do pay off, however. 
Hajodaoraeiy, as a matter of fact

A little over 4 dollars ics 
etery 3 you invest Plus, d» 
pririh^e of buying the Dew 5% 
Freedom Shares along with 
your Bonds.

But these are the setfish
, reasons for buying Bond*.

Good, but selfish.
There’s one other very rm- 

portant reason why Ameribft^ 
already own over $52 billioe 
in Bonds.

It’s called pride.
It just so happens that most 

Americans still choose to think 
this is the best piece of real 
estete going.

If you happen to be cme ®f 
these Americans who thinks 
there’s something to this rrwtey

karų Vokietijos ekonomikos, kas 
liečia darbo paklausą. Vakarų 
Vokietijoje dabar pastoviai dir
ba 2,352,000 svetimšalių darbi
ninkų: 1,661,000 vyrų ir 690,- 
000 moterų. Pabaigoj birželio 
mėn. š. m. padidėjo darbų 35,300 
— 1.5%, o jau pabaigoj rugsėjo 
mėn. buvo 111,400 — padaugėjo 
5%. Laisvų darbo vietų yra 
593,000. Nedarbas sudaro' tik 
0.9%, taigi nepilną procentą...

Kanadai vertėtų susiindo- 
mauti tuo konkrečiu pavyzdžiu 
ir kai ko pasimokyti?!

Naujosios Demokratų Parti
jos (NDP) šefas, David Lewis, 
savo priešrinkiminėje kampani
joje puola dideles biznio korpo
racijas, kurios daro didelius pel
nus, mažai sumoka taksų ir dar 
gauna iš valdžios subsidijos.

Pav. jis mini Corp Marconi, 
kuri 1966—1971 metų bėgyje tu
rėjo 19.6 mil. dol. pelno, o mo
kesčių sumokėjo tik 4.4 jnfl. 
dol., t. y. 22%. Per tą laiką 
korp gavo iš valdžios 16.2 mil.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5,000, OR MORE,
2 YEAR MATURITY.

I*4p«Cin>Ka> MAUB’NGOS DlENOb aptet
tuet«vą engimą uuu bolševiku n gyvennų* irewnmu junvy* 
k» - Tok 273 psl kietai d^ohes viršeliais Kaina 4

Minučių tikslumu aprašyta
♦ jeiuvox dienus ir vaianous

.trsike’čiąv komuni7m<' kiastingumaF. oaverpiari
-7o p$r. $4 imi
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^ELtONt t ANAPUS GĖLEliNFS UŽDANGOS
*»<» neapgauna mtunsiM ir agitpropo propaganda t>ei 
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Dabar gi liko 
ku- 

ateina kokie lai 
Kiti net nesugeba 

iš kapų ir 
valandėlę iš 
laiku. 4.

jupt? Nieko.
Itaip kaip ir mes,
------> troškiniais ir

{žmogaus silpnybėmis, dabar gi 
praėjo šimtmečiai. Dabar kita, 
jau kelinta generacija.
nejaukūs ir šalti mūrai nepra
bils kas ir kaip čia gyveno. Pa
galiau ne tam turistą atveda jo 
smalsumas. Daugumas atvyks- 

[ta čia tuščiai pasižvalgyti, kad 
gaktų pasisakyti, jog ir jis ten

I_
! visais

Tušti.
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UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

of ours, xhy not buy into it. ” 
Sign up for the Payroll Sav

ings Plan xhere you work.
Or go to your bank.
And rough up that $18.7&.
Plmaa.

Take stock in America
Buy LLS. Savinas BonL & Freedom Share*

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
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Gubernatorius Ogilvie pas lietuvius
Skaitytojų Balsai

apie mokesčius 
pabrėžė, kad 

Nixon

DAINAVA — RAKAS 
pionierių stovykla okupuo-
Lieuvoj?

DR. ANTANAS J. GUSENAS
55.
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Richard B. Ogilvie 
f

Praėjusio penktadienio va
karą į Marquette Parko Namų 
savininkų susirinkimą atvyko 
Illinois gubernatorius Richard 
B. Ogilvie. Pirmą kartą lietu
vių namų savininkų draugijos 
istorijoje pas juos atsilankė 
toks aukštas svečias.

Gubernatorius buvo tikrai 
šiltai visų susirinkusiųjų sutik- 

Įtas, o jis atrodo, lietuvių pa
rodytą jam dėmesį įvertino. 
Savo kalbos pradžioje jis pa
brėžė, kad lietuviai tikrai ga
li būti pavyzdžių kitiems, kaip 
gražiai susitvarkiusi tautinė 
grupė, pripažįstanti įstatymus, 
sunkiai dirbanti tiek savo, tiek 
savo vaikų ateičiai, skatinanti 
savo vaikus prie aukštojo moks
lo, išlaikant savo kultūrą ir kt 
Malonu buvo girdėti šiuos gra
žius žodžius, skirtus mums lie
tuviams.

Savo kalboje gubernatorius 
plačiai palietė įvairių mokes
čių reikalą. Perėmęs Illinois 
valstijos vairą, rado valstijos 
iždą bankroto stovyje. Vienin
telė išeitis , nors politiškai tai 
nepopuliaru, buvo įvesti vals-

tijos mokesčius. šiuo metu 
daugumoje visi pripažįsta, jog 
buvo padarytas teisingas spren 
dimax

{vesti valstijos
įgalino apstabdyti 
nekilnojamo

Knisasi po Vliko pagrindais
Marijonų organo politinę liniją nustatantis redakto

rius b. kv. zparašė Vyrausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą liečiantį straipsnį, pavadintą “Politinės organiza
cijos stiprinimas”. Spaudoje jau buvo žinia, kad lapkričio 
pabaigoje Lietuvos laisvinimo reikalais besirūpinanti or
ganizacija'šaukia savo konferenciją Clevelande, O., tai j 
susidaro įspūdis, kad katalikų organui rūpi bendrinės 
lietuvių organizacijos sustiprinimas. Tokį Įspūdį daro 
straipsnio pavadinimas ir pirmieji jo paragrafai. Bet kai 
rašinį perskaitai iki galo, tai aiškiai matyti, kad redakto
rius siekia visai ko kito. Kiekvienu atveju , Vliko sustip
rinimas marijonų organo redaktoriui tikrai neberūpi.

Redaktorius pamini, kad Clevelande šaukiamos kon
ferencijos metu Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi- 

, tetas minės savo 29 metų įsteigimo ir veiklos sukaktį. Vil
kas , kaip žinome, buvo įsteigtas karo jėgoms Įsiveržus į 
Lietuvą ir panaikinus Lietuvos nepriklausomybę. Komi
tetas veikė rusų ir vokiečių okupacijų metu, o kai sovietų 
karo jėgos įsiveržė į Lietuvą antrą kaitą, tai Vlikas pasi
traukė į vakarus. Kelis metus Vlikas veikė iš Vokietijos, Lj. neį vadovybę sudarančius asmenis. _____
o pastaruoju dešimtmečiu jis veikia, iš JAV. Vliko pirmi- nepavyko, Alto nesugriovė, o dabar jo jau nesugriaus, 
nmkas Dr. K. Valiūnas gyvena New Yorke,o Vliko įstai- Panašią kampaniją prieš Vliką pradėjo tos pačios 
gos veikia įvairiuose pasaulio kraštuose, pidžiosios Ame- politikos šalininkai. Faktais neįrodė, bet tiktai paskelbė, 
rikos lietuvių organizacijos, susibūrusios į Amerikos Įkad ji kenkia laisvinimo darbui, pridėjo “jeigu taip bū- 
Lietuvių Tarybą, remiarVliko vedamą darbą. Į tų”, tai Clevelande reikia jau keisti Vliko konstituciją ir

Marijonų organo redaktorius šitaip atsiliepia apie veikiančius nuostatus. Magišku plunksnos pabraukimu 
Vliką: marijonai ims ir panaikins politinių Lietuvos grupių su-

-i • v i j- x- 7 j x • • sitarimus, vietoj patyrusių žmonių pasodins jokios patir-. Reikia be galo džiaugtis, ,_kad mes _ turime vie- aes įr SU Jratim^ £ g atka\Iia k neturinčius jaunuo- 
mngą ir mus visus apjungiančią politines kovos or-|u isitaik ie pasikeitusilJ nuotaikų „ne tik Lietu- 
gXaC1f ,Ne sl°-rasuu° uzda™ys 7*°|voje, bet ir užsienyje. Kitaip sakant, panaikins visus lie- 
atliktus darbus ir jo nuopelnus. Galima tik pasakyti,' J 
kad jie buvo ir yra didžiuliai. Vlikui vadovavę ir tal
kininkavę garbingi mūsų tautos asmenys tikrai verti 
nuoširdžios pagarbos ir padėkos.” (Draugas, 1972 m.

Pripažinęs vieningą ir visus apjungiančią kovos or
ganizaciją, jis toliau pasakoja, kad tos organizacijos 
konstitucija esanti negera. Nepaminėjęs jokių faktų, iš 
kurių būtų matyti tos konstitucijos spragos, jis eina prie 
kito taip pat nepamatuoto tvirtinimo, būtent: ta konsti
tucija kenkianti Lietuvos laisvės kovai ir pačiai Vliko ^kiami reikalui 
idėjai. Metęs nepagrįstus kaltinimus, jis jau garsiai ’ 

j samprotauja: “Jeigu taip būtų, reikėtų nedelsiant per
žiūrėti dabartinius Vliko nuostatus”, (ten pat).

Tomis pačiomis lietuvių užfrontėje naujo fronto ati
darytomis nuotaikomis buvo pilama smala ant Amerikos 
Lietuvių Tarybos. Ir šios organizacijos pagrindai buvę 
negeri ir josios atstovai buvo susenę, o šiandien, kai tos 
organizacijos priešakyje stovi kiti.žmonės, kurie gina 
Amerikos Lietuvių Tarybos principus ir eina senų vei
kėjų pramintais takais, prie Alto priekabių ieškojimas 
šiek tiek aprimęs. Tada prieš Altą paskleidė visą eilę ne
pamatuotų gandų, padėjo pagrindan “jeigu taip būtų” 
ir pradėjo puolimą. Puolė Alto organizacijos pagrindus 

. Frontininkams

mokesčiai 
kylančius 

turto mokesčius, 
sumažinti asmeninio turto mo
kesčius ir padaryti eilę kitų 
reformų mokesčių srityje. Jis 
paminėjo, kad lapkričio mėn. 
šauks specialią Illinois seime
lio sesiją ir-prašys nekilnoja
mo turto mokesčių užšaldymo. 
Jis supranta mūsų vyresniųjų 
problepias, kurie gyvena iš 
mažos pensijos, tačiau turi 
mokėti vis kylančius nekilno
jamo turto mokesčius. Guber
natorius skaito, kad šie mo
kesčiai yra labai neteisingi, ir 
todėl jo pastangomis buvo įves
ta parama mūsų pensinin
kams, atleidžiant nuo dalies 
šių mokesčių. Taipogi pabrė
žė, kad ir Illinois mokesčiai 
neimami nuo pensijų, su tiks
lu padėti. Kita gubernatoriaus 
programa mūsų vyresniesiems, 
tai speciali programa užsieny
je gimusiems pensininkams, 
atsidūrusiems sunkioje padė
tyje, kur patarimai bus sutei- 

esant gimtąja

Redaktorius džiaugiasi vieninga ir visus apjungian
čia lietuvių kovos organizacija, atlikusia didžiulius dar
bus. Jis net pripažįsta, kad Vlikui vadovavę asmenys 
verti pagarbos, bet to jis negalėtų pasakyti nei apie da
bartinį Vliką nei apie dabar tai organizacijai vadovaujan
čius asmenis. Dabartinė organizacija jo visai nedžiugina, 
o josios pagrindai, anot b. kv., toki blogi, kad juos rei
kia keisti.

tuvius jungiančią vieningą kovos organizaciją.
Marijonų organas užmiršta, kad Vliko priešakyje 

stovi katalikų žmonės. Vliko sąstate yra pačios stipriau
sios katalikų organizacijos. Išardžius Vliką ir panaiki
nus vieningos kovos organą, naujo organo nesukursi. 
Niekindami Vliką, marijonai niekina katalikų savo atsto
vus, dirbančius toje organizacijoje. Vliko šaknys yra 
Lietuvoje. Vliko teisinis pagrindas yra’stiprus. Sugrio
vus vieningą organizaciją ir nieko geresnio nesukūrus, 
lietuviams nepatarnausime.

Kokiais sumetimai marijonai nori griauti dar Lietu
voje įsteigtą organizaciją, kovojančią už savo krašto 
teises ir laisvę? • ■ ■

kalba.
Kalbėdamas 

.gub. Ogilvie 
šiomis dienomis prez. 
pasirašė įstatymą. rpagal kurį 
federaliniai mokesčiai bus 
duodami paskiroms valstijoms 
ir miestams, šis įstatymas Įga
lins gub. Ogilvie 'daryti kitas 
lengvatas mokesčių srityje, o 
šiuo metu jis ruošia platesnę 
programą mokesčių reformai.

Gubernatorius pabrėžė, kad 
jis yra prieš vežiojimą vaikų 
Į kitas mokyklas vien dėl rasi
nio balanso. Jis yra už geras 
mokyklas visose apylinkėse, ir 
pabrėžė, kad laike jo admi
nistracijos valstijos pagalba 
mokykloms j padvigubinta iš 
518 milijonų, iki vieno bilijo
no dolerių į metus.

Kalbėdamas apie naują greit
kelį, gubernatorius pabrėžė, 
kad jis niekad nestatys kelio 
per apylinkę, kurios gyvento
jai bus tam keliui priešingi.

Gubernatorius ,!;0giIvie .pa
darė tikrai gerą Įspūdį visiems 
susirinkusiems. Tai nepapras
tos energijos žmogus. Savo 
atliktais darbais stebina ne 
vieną politiką. Jo padaryti 
sprendimai ir pravesti įstaty
mai nevisuomet buvo populia
rūs, o kylančiam politikui net 
pavojingi. Tačiau gub. Ogilvie 
nebijojo, valstybės ir jos gy
ventojų reikalus statė pirmon 
vieton.

Lietuviams gubernatorius 
Ogilvie yra gerai pažįstamas. 
Jis ne tik palaiko glaudžius ry- 
ius su lietuvių visuomene, bet

ar 
toj

Mane stebina, kad straipsniai 
kuriuos teko skaityti Naujie
nose ar kituose laikraščiuose 
daro tokį spaudimą Cicero 
lietuvių kolonijai. Iš tikrųjų 
organizavimą į ok. Lietuvos 
pionierių stovyklą atliko tik 
keletas asmenų, pasitelkę ke- 
lioliką naivių tėvų iš Chicagoš 
ir jos apylinkių. Par daug “py
los” duodama ir toms 4 Cicero 
mergaitėms, kurios buvo toj 
stovykloj ir kurių vardu “Drau
go” dienrašty buvo Įdėtas pa
čių organizatorių suredaguotas 
laiškas.

Rodos, paskutiniame Vieny
bės numeryje yra Įdėta nuo
trauka asmenų, kurie važiavo 
į tą nelemtą pionierių stovyk
lą. Šalia 6 ciceriškių dar yra 8 
nepilnamečiai iš Chicagoš ir ki
tų vietovių. Juk tai vaikai gy
dytojų, inžinierių, skautinin
kų ir kitų. Vaikai už tai nėra 
kalti. Tegul rausta jų tėvai, 
kurie išdrįso paniekinti šventą 
kovą už Lietuvos laisvę ir pa
darė tokią gėdą tremtinių ben
druomenei Amerikoje.

Reikia pagirti Aldoną Bru- 
sokienę, kuri prieš kelias sa
vaites Jūsų vedame dienrašty
je užklausė skautų ir ateitinin
kų organizacijų vadovybių 
“Kur dabar stovime?” Gaila, 
kad iš ten jokio atsakymo iki 
šiol negauta. Mano nuomone, 
organizacijos turi atsakyti tė-

yra mūsų reikalams paslaugus. 
Simo Kudirkos atveju jis vie
nas iš pirmųjų kreipėsi į JAV 
prezidentą prašydamas daryti 
žygių šiuo reikalu.
Ne tik gubernatorius, bet ir jo 
šeima glaudžiai bendradar
biauja su lietuvių visuomene. 
Ponia Ogilvie dalyvavo eilėje 
lietuviškų parengimų, b duktė 
Elizabeth dalvvavo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kangrese ir 
šoko 4-toje tautinių šokių šven
tėje. Josv didžiulė nuotrauka 
mūsų tautiniuose drabužiuose 
kabo gub. Ogilvie rinkiminėj 
būstinėj Chicagoš miesto cent
re. >

Lietuviams svarbu turėti 
.draugų Amerikos valdžios vir
šūnėse, nes tik turėdami kon
taktus, galėsime padėti savo 

rlaisvės vylai ir tautiniams rei
kalams. Būdami dėkingi už jo 
atsilankymą mūsų tarpe, tu
rėtume paremti gubernatorių, 
kaip gerą lietuvių draugą, atei
nančiuose rinkimuose.

* A. Miliūnas

vams į jų paklausimus. Gal 
būt vyr. organizacijų vadai 
galvoja, kad tai yra vietinis — 
Chicagoš ir Cicero reikalas, ir 
kad suinteresuoti asmenys iš
siaiškins su vietos organizaci
jų vadovybe. Niekas negali 
abejoti nei dėl p. Saulaičio nei 
Dr. Pikūno patriotiškumo nei , 
jų organizacijų* idėjomis bei 
nuveiktais darbais.

Gyvenu Cicero kolonijoj ir 
man Cicero Vysk. M. Valan
čiaus kuopa yra prie širdies. 
Mačiau moksleivių ateitininkų 
kuopą kuriantis, stebėjau jos 
šaunius globėjus ir narius.

Šiandien, kai girdžiu, kad 4 
merginos buvo pionierių sto
vykloje (jos iš Cicero mokslei
vių ateitininkų kuopos), norė
čiau paklausti 'kuopos vadovy
bės — vyr. globėjo, kapeliono 
ir būrelio globėjų šių kelių klau 
simų:

1. Ar globėjai iš anksto ži
nojo, kad stovykla į pionierių, 
stovyklą buvo ruošiama. (Ga
lėjo jie ir nežinoti, nes organi- 
zatoriai tėvams buvo davę pa
rėdymus visiškai slaptai).

2. Jei globėjai žinojo, ar jie 
buvo įspėję kuopos narius į'tą 
stovyklą nevažiuoti ir apie ža
lą, kuri gali iš to kilti?

3. Kokių konkrečių žygių 
imtųsi kuopos vadovybė, jei 
tokios ar panašios stovyklos 
būtų ruošiamos ateityje ir kuo
pos nariai būtų kalbinami į jas 
važiuoti?

Aš tikiu, kad panašius klau
simus turi daugelis Cicero tė
vų į kuriuos kuopos vadovybė 
turėtų atsakyti ar per spaudą 
ar sušaukę moksleivių tėvų su
sirinkimą.

Esame pavojingame kelio 
tarpsny. Neskaitant žalos ko
voje už laisvę, laikui bėgant, 
galime būti priversti užkalu 
vartus Dainavos ir Rako sto
vykloms, kur tiek darbo ir 
triūso įdėjo patriotinė lietuvių 
visuomenė, kur tiek dvasios 
peno ir idėjų pasisėmė lietu
viškas jaunimas.

Klausimas —- Dainava — Ra
kąs ar pionierių stovykla ru
sų okupuotoj Lietuvoj labai 
realus. Alfonsas Puodžiūnas....

KAI DU STOS, VISADOS...
Alpėse į kalną asilas tempia ve

žimėlį su pienu.* Greta eina jo 
savininkė. Pro šalį praeinantis 
turistas pasigaili vargšo gyvu
lėlio ir stačiausioje kalno vietoje 
padeda asilui pastumdamas ve
žimėlį.

Užkopus į-kalną moteris tu
ristui dėkoja. - . >

“Nėra už ką”, atsako turistas.
“Kaip nėra už ką?” ginčija

si moteris. “Vienas asilas gal
būt visai nebūtų pajėgęs veži
mą užtempti”.

DARBAS IR MOKSLAS 
AMERIKOJE

Parėjęs iš instituto, porą kartų savaitėje, iš anksto 
susitaręs, važiuodavau pas Dėdę Mišeiką sunkesnių 
matematikos uždavinių spręsti. Jam turėdavau paro
dyti, ką aš suprantu, o vėliau, pradėdavome aiškintis, 
kas man makaulėn taip lengvai neįstrigdavo. Jis buvo 
ne tik geras matematikas, bet buvo ir geras mokytojas. 
Netenka stebėtis. Jis buvo baigęs Rusijos mokytojų in
stitutą. Iš prigimties jis buvo matematikas, o mokyk
loje pramoko būti geru mokytoju. Man gali sakyti, ką 
kas nori apie caro mokytojus, bet aš žinau, kad seni 
mokytojai savo dalyką žinojo ir mokėjo gerai žinias 
perduoti, Kai kurie galėjo būti šovinistai, galėjo būti 
didžiarusiai, bet dauguma buvo labai humaniški ir 
geri mokytojai. Iš pirmos pamokos pamačiau, kad Dė
dė Mišeika dalyką žino, ir kad aš, pas ji važinėdamos, 
be reikalo laiko neleisiu. Pas mokytoją Mišeiką nusi- 
nešdavau tuos algebros ir geometrijos uždavinius, ku
rių nepajėgdavau išrišti, šių dviejų matematikos šakų 
pagrindinius dėsnius gerai žinojau, bet kai reikėjo 
daryti tų dėsnių kombinacijas, tai tada man reikalas 
aptemdavo. Mok. Mišeikai šie dalykai buvo aiškūs. 
Užtekdavo man parodyti, kur aš sukliuvau, jis tuojau 
man nurodydavo, kurioje vietoje mano galvojimas ne
pasuko reikalingu taku.

Mes, jo mokiniai, ėjom Į angliškas mokyklas. Lietu
viškai matematikos ir kitų mokslų terminai mums ne
buvo žinomi. Iš viso, tais laikais ir Mišeika lietuviškų 
terminų nežinojo. Tais laikais dar nebuvo jokio lietu
viško algebros ar geometrijos vadovėlio. Terminus jis 
pats kalė ir mums aiškino. Apie tuos matematikos ter
minus jis nes Naujienose rašė. Mes visi gaudėme tuos 
šio populiaraus dienraščio numerius, lipdėme jo raši
nėlius Į savo sąsiuvinius ir lyginome juos su angliškais 
terminais. Taip turėjome daryti, nes mes, besimoky
dami angliškose mokyklose, vis dėlto lietuviškai gal
vojome. Lietuvių kalbos žinios nebuvo pas mus tokios 
jau tikslios, ne kiekvieną mok. Mišeikos terminą su
pratome, bet vis dėlto tie jo matematikos terminai 
mums buvo naudingi. Mišeika padėjo ne man vienam, 
bet daugeliui besimokančių lietuvių.

Bet neįvertinamas jokiais pinigais ir pagyromis bu
vo nepaprastai didelis jo draugiškumas. Su juo visuo
met buvo labai malonu pasikalbėti. Jis buvo nepapras
tai geros širdies žmogus. Ne vieną esu girdėjęs pasako
jant, kaip mok. Mišeika paskutini savo centą yra ati
davęs nelaimėn patekusiems mūsų tautiečiams. Jis im
davo už pamokas, bet jeigu matydavo, kad kuris mo
kinys ar mokinė neturi pinigų, tai sutikdavo palaukti. 
Vienas kitas jam tą skolą atidavė, bet buvo ir tokių, 
kurie tiktai pasinaudojo gera Mišeikos širdimi. Mok. 
Mišeika buvo geras ne tiktai man. Jis buvo mandagus 
ir draugingas kiekvienam mokiniui, kurie nuoširdžiai 
siekė aukštesnio mokslo ir kreipėsi į jį pagalbos. Jis ne 
tik duodavo gerus patarimus kiekvienam mokytis pra
dėjusiam jaunuoliui, bet jis ir padrąsindavo, kad ne
nusimintų ir kad ryžtųsi įveikti visas kliūtis. Jis buvo 
įsitikinęs, kad žmonijai naudingas gali būti tiktai ap
sišvietęs žmogus. Jis pats pridėdavo, kad mokyto šir
dyje taip pat turi spindėti gerbūvis ir nuoširdumas.

Atsimenu, buvo ir tokių mokinių, kurie pradėję 
mokytis, pusiaukelyje pradėdavo abejoti,. Jie baigę iš
leisti savo santaupas ir nebuvo tikri ar jie pajėgs baig
ti kursus. Vieniems kliudė anglų kalba, kitiems atsi
rasdavo Įvairių rūpesčių namuose, tretieji negalėdavo 
susikoncentruoti. Pradžioje jie labai norėjo mokytis, 
b kai pusmeti pasimokė,, tai reikalingos aiškumos jiems 
jau nebuvo. Daugelis nepasitikėjo savimi. Jie manė, 
kad aukštesnei mokyklai jie nebetiko, kad jų protas 
kažkur užkliuvo ir nesistūmė pirmyn. Mok. Mišeika 
kiekvienų abejojanti ramiai išklausydavo, nurodyda
vo jausmų galvojimo klaidas ir patardavo tęsti moks
lų. Jis Įtikindavo nusiminusius, kad kiekvienam reikia 
mokytis. Jeigu jis pajėgė pasiekti institutą, tai jis turi 
surasti jėgų tam institutui baigti.

- Mok. Mišeika buvo Naujienų žmogus. Jis draugavo 
su pačiu Dr. Grigaičiu, dažnai parašydavo šiam dien
raščiui straipsnių, sekmadieniais retkarčiais suruošda
vo naudingų paskaitų. Mok. Mišeika bandė palengvin
ti mokyklos dienas visai eilei lietuvių. Jų tarpe, atsi
menu, buvo Tadas Dundulis, V. Rutkauskas - Rooth, 
Juozas Jankus, Palevičia, aš pats ir daugelis kitų. Pa- 
levičia ir Dundulis ėmė paruošiamąjį medicinos kursą. 
Rutkauskas ir Gusenas ėmė paruošiamąjį dentisterijos 
kursą, o Patrėnienė mokėsi vaistininkystės. Kiekvie
nam buvo reikalinga Mišeikos šviesiai galvojanti galva 
ir logika.

Kurį laiką pas Mišeiką mokėsi Juozas Jankus. Jam 
buvo sunku mokykloje ir pačiam Mišeikai teko gana 
ilgai jam aiškintu Kurį laiką jis mokėsi Valparaiso 
mokykloje, o vėliau nutarė tapti kunigu. Baltimorėje 
jis turėjo gerą dėdę, kuris užsispyrė būtinai iŠ Jankaus 
padaryti kunigą. Mok. Mišeika norėjo padaryti iš jo 
gerą kunigą, be ne vien tik lengvai ir paviršutiniškai 
“dangaus karalystę” prižadantį žmogų. Dėdės įtaka
- FRIDAY, OCTOBER 27, 1972

Juozui Jankui buvo didelė. Gal dar didesnę įtaką turė
jo jo pinigas iir pasižadėjimas finansuoti visą kursą. 
Juozo dėdė, matyt, buvo turtingas žmogus. Jis ne tik
tai davė pinigus, bet prižadėjo dar daugiau duoti. Dė
dė, matyt, vis dar gyveno stambaus lietuviško ūkinin
ko garbės svajonėmis: padaryti, jei ne sūnų, tai bent 
brolio vaiką kunigu. Dėdei būtų buvusi didžiausioji 
garbė, jeigu jis tikrai būtų galėjęs šios garbės pasiekti. 
Bet garbė, kaip visi žinome, yra nepaprastai slidus 
dalykas. Ypatingai ji slidi, kai statoma kitais žmonė
mis, arba kitų žmonių darbais. Išslydo ji ir Juozo Jan
kaus dėdei.

Kaip lengvai Juozas paklausė dėdės ir įstojo į kuni
gų seminariją, taip greitai ir lengvai jis iš tos seĮnina- 
rijos pasitraukė. Kol seminarijoje nebuvo, tai, pasa
kojo, kunigo amatas jį viliojo, bet kai įstojo į semi
nariją ir iš arčiau pamatė tos mokyklos kasdienybę, 
tai nuo kunigystės pradėjo jį kažkokia vidujinė jėga 
stumti. Jis įsitikino, kad geras kunigas iš "jo neišeis. 
Sunku man būtų pasakyti, bet galėjo kiek paveikti ir 
mok. Mišeikos mintys. Bet iš seminarijos galėjo jį iš
traukti ir kitos jėgos,

(Bus daugiau)

SKAITYKITE DR PLATINKITE
DIENRAŠTĮ •‘NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
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AKIŲ, AUSŲ, NOSIKS 
IK GERIAU $ LIGOS x 
PRITAIKO AKINIUS 

285* W. 63rd STREET 
Ofiso fofof^ PROSPECT 13229 
Rozid. totof.: WAlbrwok 5-5076

Kasdiea auo 10 iki 12 vai. ryto, 
ouq 7 iki 9 vaį vak. Treė. uždaryta.

Jaunimo darbai po D PU kongreso
Antrasis Pasaulio Lietuvių

Ron. tol. 239-46*3

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). T«L LU 5-6446 
Priima ligoniu* pagal susitariu^. 

Jei neatsiliepiąs sKamhinti 374-3012

Tolofų PRospoct 5-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL; kas diena po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais jj penktadieniais. 
Trečiad. ir sakmad. ožisa$ uždarytas 

Rez. 3241 WEST 66th PLACE 
_____ Phono: REpufaik 7-7868

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tefof. 695-0533

Fox Valloy Medical Canter
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Read.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1S1N - E1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kadžiu Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Mi 3-0001.

DR. NINA KRAUCfi - 
KR1AUCE1JŪNA1TE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So, KEDZIE AVĖ.

Talef. WA 5-2670.
Neatsiliepus ■ skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso teL: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET , 

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet'. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus. . >■ '
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

Jaunimo Kungręaus jau praeity. 
Kongreso atstovai išvažinėjo po 
visas laisvojo pasaulio šalis, iš- 
siveždami kongrese padarytus 
nutarimus, įspūdžius ir įsiparei
gojimus.

♦

Kongreso paruošimo ir jo ei
gos metu buvo išleista uet 19 
numerių Žiniaraščio, kurie spau
dų ir kongresui besiruošiantį, 
bei dalyvavusį jaunimą smul
kiai informavo apie visus paruo
šiamuosius darbus, programą ir 
pačią kongreso eigą. Šį didelį 
darbą su talkininkais atliko In
formacijos komisijos pirminia- 
kas J. Šlajus. Visuomenės in
formavimui buvo sukviestos ir 
trys spaudos konferencijos.

II PLJK nutarimu įsteigta Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga. š. m. spalio mėn. jau išleis
tas ir pirmas PLJ Sąjungos Ži
niaraštis.' Jo redakciją sudaro:

r 1 • — --- -------------a

GRADINSKAS
MODERNUS STEREO ' 
F O N O G R A F.A S 

TIK 59.95
2512 W. 47 ST. — FR 6-1991 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
i ........ i.' . ~ a

GĖLININKAS
(PUTRAJIENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GOŽAUSKU
GELIUS VISOMS PROGOMS '

BEVERLY HILLS GSLINYCIA 
2443 WEST 63ra STREET 

r*Iefonal; PR. *41833 ir PR l-0«3ą

perkraustymAi

M 0 V I N G 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N A S

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063,

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš Įvairiu atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija

- Ofisas 2750 West 71st St. 
TeL: 925-8296

Valandos:‘2—8 vaL vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

. DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.; pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 
_________ pagal susitarimą._______

V, Tumasonis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
‘ Ofiso tekt-- HEmlock 4-2123 

RezicL telef.: Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti teki. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P. dS ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
< Aparatai - Protezai, Med. Ban- 

w dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L L

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: P Respect 6-5084

FORR6T FIRES HURT 
OUR. FOREST I*IEN»S

Oor wBdEfe hts no defense 
tgainrt the cxfeless use of ire. 

So please fettov Smokey's ABCc 
Alwtp hold metcbes mU old. 
Be m*e to dro^ra ill ojsp&reu 

fltk the Asbei^ tad dsowa 
Aarn Win. Crush ill 

tmoket dead oou

BIZNIEBIAL KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJk

PUese) r?v eta 
jwrrrt ires

Emilija Pakštaitė, Mirga šerep- 
kaitė, Ina Stravinskaitė, Rita 
Kekštaitė, Loreta Plienaitė ir 
Aušrinė Karaiiytė. įžanginiame 
žodyje PLJS Valdybos vardu 
Antanas Saulaitis, taip kit ko, 
sako: >.»

‘‘Per pirmuosius du kongre
sus išdygo mintis tampriau su
rišti keliolikos kraštų jaunimą 
vienon organizedjon ar sąjū- 
din. Jos pasėkoje įkurta Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjunga. 
Jau pradėjo veikti ryšių Centras 
Chicago j e. Pietų Amerikoje ta
riasi valdyba, turėdama prieš 
akis už trijų metų .įvykstantį 
kongresą. Iki šių metų pabai
gos užsimota paruošti statutą 
ir veiklos planą, kuris jungs 
Jaunimo metų ir Jaunimo Kon
greso komitetus bei jaunimo 
sekcijas. Vienu žodžiu bus sten
giamasi įvykdyti II PLJK nuta- 
rimus, kad trečiajame PLJK 
1975 m. galėtume pasispirti dar 
toliau, pagal naujųjų atstovų ir 
dalyvių mintis ir pageidavimus.

Daug kas norėtų, kad lietuviš
ka veikla — bendra ir jaunimo 
būtų kitokia kad sąlygos būtų 
lengvesnės ir palankesnės: gi su
grįžę iš Kongreso radome tą pa
čią aplinką, kurią palikome 
prieš mėnesį ar du — mokslą, 
darbą, kasdieninius rūpesčius 
ir uždavinius, tuos pačius veik
lius lietuvius ir tuos pačius ati
tolusius. “Tik mes nebe tie” — 
buvę Kongrese, jį rėmę ir sekę, 
įsipareigoję stumtis pirmyn.

Dabar laikas uždegti visus ap
linkoje esančius II PLJK min
timis. Dabar laikas kartu vyk
dyti Kongreso nutarimus. Pir
moji vieta tenka II PLJK atsto
vams, kurie asmeniškai šiam 
darbui užsiangažavę. ; Turime 
reikalauti, kad PLJS valdyba, 
ryšių centras bei paskirų vieto- 

»vių vienetai mums dirbtų ir tu
rime patys neraginami prisidė
ti prie jų darbo”.

Taigi tenka tik palinkėti, kad 
entuziazmas neišblėstų ir pra
dėtas darbas nesustotų.

Žiniaraštyje yra 'informacijų 
ir apie kitą jaunimo veiklą, są
myšyje su Jaunimo kongreso nu
tarimais. žiniaraštį/ žadama iš
leisti kiekvieną mėnesį.

P. Venclova

ROCKFORD. ILL.
Mirė Cecilij‘a Piliponis

Ilgai sirgusi šv. Antano ligo
ninėje mirė išgyvenusi tiktai 52 
metus. Gimė angliakasyklų mie
stelyje Kewanne, Ill., duktė Pe
tro ir Emilijos Šimaičių. Su tė
vais persikėlė į Rockfordą, iš
ėjo Rockfordo mokyklas. Su
kūrė šeimyninį gyvenimą su A. 
Pilyponiu, užaugino 1 dukterį ir 
3 sūnus. Visi išsisklaidė po pla
čiąją Ameriką. Graži buvo Pi
lyponiu šeima, šimtą nuošim-

Sekmadienį, spalio 29 dieną, reikės atsukti laikrodžius vieną 
valandą atgal.

čių lietuviška. Kaip jauni bu
vo, dalyvaudavo tarp lietuvių pa
rengimuose, piknikuose.

Cicilija išgyveno Rockforde 
40 metų, paliko nubudusius bro
lį Juozą ir 2 seseris.

Visi vaikai suvažiavo atsisvei
kinti su savo motinėle. Buvo 
palaidota • Kalvarijos kapinėse. 
Reiškiu užuojautą dukrelei, sū- 
nanis, seseriai ir broliams.

Žvalgas

Kiaulių cholera

ties gaišta naminės kiaulės, gau
damos aukštą temperatūrą ir 
dehidraciją (išdžiūvimą).

Kad purvinais batais neišne
šiotų ir neplatintų choleros, vi
same apskrityje uždrausta me
džioklė. Palaidi šunys šaudo
mi. Kur ta liga atsiranda, ten 
pastatai ir sklypai, net pačių far- 
merių drabužiai yra sumirko
mi stipriais germinocidais. Epi
demija prasidėjo plisti jau nuo 
Darbo Dienos, spėjama, kad bu
vo atvežta su kiaulėmis iš Ken
tucky.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIU

Dv«»i« Vi«ip«ri*s Dievo yri reangs; todėl mane Viešpats Die
vo* ptfopo palinksminti nusiminusius, •••duoti gražybę už pelw 
nūs ir linksmybes slis j y už gailost*vito^. Ik. 2.

Mūsų pasiuntinystė yra surasti nnsižęminusius ir gailestaujančius ku
rie gailestauja už savo netobulybes ir silpnybes ir, kurie įieško prieglaudos 
ir išgelbėjimo. Viena mūsų pasiuntinystės dalis yra siųsti juos pas Dievo 
Avinėlį, kursai nuneša pasaulio nuodėmes ir parodyti jiems prisikėlimą 
skaistumu už mirties pelenus ir tas gražybes, kokias Viešpats prižadėjo at
siųsti vieton nuliūdimo, apsivylimo, sielvartos ir vargų, kokius šiame laike 
turime iškentėti. Musų pareiga yra apsakyti jiems kad "‘ryto metu ateina 
džiaugsmas1', ir gelbėti jiems atsikelti, ir tuojaus apsirėdyti garbinimu rū
bais ir pradėti gyventi naują gyvenimą, su A*riauja giesme jų burnoje, kad 
giedotų apie Dievo malonę**.

Kristus pasakė,^ kad jis Įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kun yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris^ 
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymu a nedidelėje 
knygutėje, kun vadinasi ‘Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gagsite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Zavist, 3715 West 66th Street, Chicago, 
lllmoh 60629.

S V. RAŠTO TYRINĖTOJAI 
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Indianoje
Michigane išeinantis laikraš

tis “The News-Dispatch” spalio 
24 dienos laidoje praneša aliar
muojančią žinią iš Canden, In
diana, antrašte: “Kiaulių chole
ros nelaimė gali kaštuoti §10 
milijonų”.

Pragaištingos kiaulių chole
ros epidemija daugiausiai aštuo- 
nių ketvirtainių mylių plote ap
link šį Carroll apskrities Cam
den miestelį, gali pavirsti eko
nomine katastrofa, kuri kaštuos 
iki 10 milijonų dolerių. Carroll 
apskritis yra labiausiai sukon
centruota kiaulių auginimo sri
tis visoje šalyje. Carroll apskri
tis turi po 1,000 kiaulių kiek
vienai ketvirtainei myliai. Toks 
kiaulių tirštumas yra dėlto, kad 
čia priimamos kiaulės atšerti at
gabenamos iš kitų pietinių vals
tijų. ■

Beveik 20,000 impoi luotų ir 
vietinių kiaulių buvo sunaikin
ta epidemijos apkrėstoje srity
je paprastai kai tik viena ar dvi 
kiaulės susirgo kurioje apkrės
toje kiaulių kaimenėje. Kiaulių 
cholerą yra nepaprastai apkre
čiama liga, nuo kurios be išim-

Iš eilės nukentųjusių ūkinin
kų, vienas Joe Barnard, Korė
jos karo veteranas, 400 akrų sa
vininkas, sako, kad j‘o pajamos 
šiemet dėl kiaulių choleros su
mažės 70 ar net 80 nuošimčiais. 
Kitas, Hershell Pratt, nusiskun
dė, kad pas jį jau atvažiuoja 
kiaulių naikinimo komanda, ku
ri sunaikins 400 jo kiaulių...

Jei ir pasiseks epidemija su
laikyti, nuostoliai galį siekti iki 
§10 milijonų.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Chicagoš Lietuviu Suvalkiečiu 
Draugijos susirinkimas Įvyks penkta
dieni, spalio 27 d. 3 vaL vak. Holly- 
ood svetainėje, 2417 W. 43rd St. Visi 
nariai ir norintieji Įsirašyti Į klubą, 
prašomi atsilankyti. Yrą visokių rei
kalų aptarti.

Eugenija Strungys, nut. rašt.

— Vilniečių žiniai. Š. m. spalio 
mėn. 29 d. 9:00 vai. (sekmadieni) ry
te, Tėvų Marijonų koplyčioje, 4545 W. 
63rd SL. bus atnašaujamos šv. Mišios 
už mirusius Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos narius.

Po pamaldų organizuotai bus lan
komi mirusių narių ir narių artimų
jų kapai. Sv. Kazimiero Lietuvių ir 
Lietuvių Tautinėse kapinėse. Visi 
nariai prašomi skaitlingai dalyvauti.

V. K. L. S-gos 
Chicagoš Skyriaus Valdyba

Tips On Lawn Beauty

Fall Feeding Is Essential For Green, Healthy Lawns,
Bemember last spring when / 

you finished feeding your lawn ‘ 
and said, '"Well, that’s done for 
another year?”

I The difference between a 
green, healthy lawn and a dis-, 
appointing, common yard may 
well depend on one extra step: 
fall feeding.

If you want to keep or devel
op a rich, thick carpet of green 
around your house, some at
tention to your lawn in the fall 
is necessary.

Lawn experts point out that 
underfeeding is the major 
cause of grass deterioration-

Lawn experts point out that 
underfeeding is the major 
cause of grass deterioration.

Most people feed their lawn. 
5n Uy spring. That’s fine. But 
what they do pot realize is that 
continued feeding is also es
sential Fail feeding is impor
tant to the continuing develop
ment of a strong root system, 
fresh new blades and off-shoot 
plants.

The application of a nitmgen- 
ridh. fertilizer, such as Scotts 
Turf Builder, will provide the 
vital ingredients your lawn 
needs in the falL

Extensive research and ex
perience by Scotts, the lawn 
people, has proven that nitro
gen is as important to fall feed
ing as it is in the spring. For 
this roasoru homeowners are 
urged to avoid so-called *win- 
ier* fertilizers. Generally these

The value of fall lawn feeding is best illustrated by whxt hap
pens underground. Without feeding (left) the jrrass plant devdr 
ops only a limited number of tillers (side shoots) and rhizomes 
(underground stems), and root growth is minimal. The fertilized.

(right) thickens the lawp, stays green longer in the 
fall and greens up earlier in the spring, according io Scotts 
lawn specialists.

fertilizers have a low content 
of nitrogen and are pbeapep tq 
manufacture; neither of these 
characteristics is of greatest 
benefit to your lawn.

Other tips for your fall lawn 
consideration are seeding and 
weed control.

With the soil warm and the 
nights getting cooler, fall is 
the perfect time to see^ a new 
lawn or tbieteg ąa established 
lawn. Select seM from a num
ber of blends to fit your 
cif ic needs.

Weed control is especially ef
fective in the fan. You can put 
an end to the .^established”
weeds that have grown since

your last weed control applica
tion or survived summer mow
ings. A product like Scotts 
Turf Builder Plus 2 will allow 
you to weed and feed in one 
easy operation. • However, if 
you are planning to seed this 
fan, Scotts experts recommend 
delaying weed control until 
next spring.

For additional tips and more 
specific detans about any of 
your fall lawn activities see «. 
local Scotts retailer or contact 
O. M. Scott & Sous, Marys
ville, Ohio 43040. A booklet of 
fall lawn tips is available, or 
call toll free, »X)/543-1415 (hi 
Ohio, dial 300/752-4O14K

zzz

EUDEIK
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
‘ Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS
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• čiurlionieciai Čikagoje
Spalio 21 d. vėl girdėjome (“štai kur mūsų viltis ir ateitis”. 

Čiurlionio ansambli. Nors ne- Jis taip pat iškvietė tris šeimas, 
perseniai čia buvęs, nors daug kurių tėvai ir vaikai dalyvau
čiau# kartų girdėtas šis meni-; 
pis vienetas, bet ir šį kartą či- 
Jtagiečių jis buvo šiltai sulik
tas.

Programoje Mikulskio, St t o
lios, Šimkaus, Gruodžio, Jaku- 
J)ėno ir Bendoriaus harmoni
zuotos liet, liaudies dainos, ku
rias dainavo mišrus, moterų iri 
vyrų chorai.
• Retą meninį lygį pasiekusios 
kanklininkės, paruoštos Onos 
Mikulskienės, akompanavo mo
terų ir mišriam chorui. Taip 
pat liaudies instrumentų or
kestras, vadovaujamas Ryto 
Babicko, kartu su kanklių or
kestru grojo tautiniams šo
kiams. Tautinių šokių vadovas 
ir režisierius — Petras Maželis.

I šauniai skambančius bal-j 
sus įsijungė solistai: Irena Gri
galiūnai tė, Algis Gylys ir Vla
das Plečkaitis. Jie visi tikrai 
verti solisto vardo. Ypatingai 
puikiai skambėjo Irenos Gri- 
galiūnaitės koloratūrinis so
pranas. Ji, matyt, turi nema
žą muzikinę mokyklą ir gali
mas dalykas, kad nueis Aldo
nos Stempužienės keliais.

Jaunutė kanklininkė Danu-į 
tė Bankaityb'*, atlikusi A. Mi
kulskio koncertina G - dur, 
publikos buvo entuziastingai 
sutikta. Tai devintas kūdikis 
H. Bankaičio. ansamblio pir
mininko. Abu tėvai ir 4 vai
kai dalyvauja ansamblyje.

Po vienos dainos maestro 
Alfonsas Mikulskis, pasiėmęs 
už rankučių kanklininkų porą, 
išsivedė juos scenos priekin ir 
publikai pristatė šiais žodžiais

ja ansamblyje. Publika iškvies
tiems entuziastingai plojo ir ji 
atmins, kad tėvų pramintais 
takais eis ir vaikai, jei jie bus 
taip vedami, kaip veda anos 
Clevelando šeimos.

Dainos, šokiai, orkestrai či- 
kagiečių buvo labai šiltai sulik
ti ir nežiūrint bjauraus rude
ninio oro, publikos buvo apy
pilnė salė.

Poeto žodžiai “širdimi už šir
dį’’ labai tinka Onai ir Alfon
sui Mikulskiams. Visa širdimi 
pamilę lietuvių liaudies kūry
bą, įaugę į ją kaip muselės į 
Baltijos gintarą, širdimi su
telkę apie save tokius pat kai]) 
ir jie, tikrai yra verti mūsų 
liaudies kūrybos ambasadorių 
va rdo.

šis koncertas, suruoštas Ame
rikos Liet. Bendruomenės Vid. 
Vakarų Apygardos valdybos, 
buvo maloni šeštadienio atgai
va ir pasididžiavimas, kad mes 
turime ne tik mūsų liaudies 
kūrybos ambasadorių, bet kad 
mes esame ir laba: turtingi, tu
rėdami tokius liaudies kūrybos 
lobius. S. P.

TRUMPAI

v

— Jaunimo Kongreso pas
kutinis posėdis įvyks lapkričio 
4 — 5 d. Chicagoje. Jame bus 
trumpai apžvelgti kongreso pa
ruošiamieji darbai, eiga ir su
rinkti komisijų pranešimai bei 
dokumentai JK leidiniui ir ar
chyvui. Po posėdžių bus išleis-

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • Tek WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas įvairių prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60603. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatat

V. VALANTINAS
-- ■ ... .. .............. į, , , .------ , , ..

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymt 

įrankiai. Hgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-920S

:--------------------------------------- -------- .--------- .--------------------------,--------------------

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 pust $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai irišta, 464 pusi. ________ $6.0C
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusk ______J__________________  $730
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis. 208 pusi, irišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2.00; II dalis, 225 pusL, įrišta — $3,00, 
minkštais. viršeliais —______________________S2.0C

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p__ $5.50
Juozas Liūdžiu s, RAŠTAI, 250 pusk $3.00
P. Liūdžiuviene, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi.,  $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

irišta — $5.00 minkštais viršeliais —___ ____ S4.W
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusk, dabar tik$10.00

N AJLJ.I E JĮ OS„..
1739 So. Halsted St_, Chicago 8, Ill. — Telef. HA 1-6100

■........................... -• - . ?

■——iv -- ■      m ■■■■■ n   

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina 82. Knygelė 
jūms bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, HL 60608
i—MM
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tas pareiškimas ir paskelbia 
komiteto darbų užbaiga.

— ])r. Romualdas KriaučiiP 
ruts, JK Studijinės anketos au
torius, ruošiasi pateikti anke
tos duomenis komputerių pa- 

Įgalba. Jam padeda kitas psi
chologijos mokslų daktaras Al
gis Norvilas, vadovavęs J K 
Akademinių programų komi
sijai. Tikimasi, kad studija 
apie lietuvišką jaunimą pagal 

įgautas anketas bus už kelių j 
' mėnesių.

— Siaurės Amerikos Lietuvių 
Studentų S-gos (&ALSS) suva
žiavimas įvyks Padėkos dienos 
savaitgalyje Pittsburg, Pa. Da
lyvaus Amerikos ir Kanados 
lietuviai studentai.

Nelindo Zairickaitė iš Ar
gentinos, Edmundas Andriuš
kevičius iš Urugvajaus, Eman- 
tė Mikuckytė ir Vilius Ambra
zevičius iš Brazilijos išrinkti 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos (PLJS) valdybom 
Valdybos pirm, yra k u n. Anta
nas Saulaitis, SJ.

— Leonas Gružas, Pranas 
Peteraitis, taip pat Zelma, 
Stasys ir Kastytis Juškėnai pra
eitą savaitgali buvo išvykę 
meškerioti į Wisconsin valsti
jos šiaurę, jnet 400 mylių nuo 
Chicagos. Jie pagavo tik 2 žu
veles. Ne visada ir geriems 
žuvautojams ar medžiotojams 
gerai pavyksta.

— Ričardas Rustulis iš Brigh
ton Parko apylinkės pirmadie
nio vakare apie 10 vai. buvo 
apiplėštas 2 ginkluotų juodu
kų prie Troy gatves. Iš jo at
ėmė piniginę su apie 20 dol.

— Žurnalo Sėjos Nr. 3 išspaus 
dintas. Turiny “Tik viena lie
tuvių tauta”, Kazio Karvelio — 
“Lietuvos kaimų jaunimas”, A. 
Barčiaus “Prieš ką mes kovo
jame?”, V. Sruogienės “Tarp
tautiniai knygos me„tai’’ ir

o- Lietuviai Televizijoje, š. m. 
spalio mėn. 28 dieną 7:30 vai. 
vakaro Balio Pakšto svetainėje, 
rengia linksmą rudens balių, 
šokiams gros visų mėgiamas 
Balio Pakšto orkestras, žino
mos šeimininkės pavaišins sve
čius skania Įvairių lietuviškų 
valgių vakariene. Atsigaivini
mui ir nuotaikos pataisymui 
veiks mėgiamų gėrimų baras.

Bus meniškai pravesta vertin
ga loterija, matysite ir kitų 
įvairumų. Visus kviečiame ir 
lauksime atsilankant i mūsų 
parengimą, tuo paremsite mūsų 
pastangas išlaikyti Lietuvių 
T. V.

Bilietai gaunami: Marginiuo
se, Balio Brazdžionio prekyboje, 
pas valdybos narius ir prie 
įėjimo. (Pr).

M. A . š IM K U S
Real 5ctat», Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 244-7458 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.
v <r
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A. G. AUTO REBUBLDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, IIL 

TEU — 776^5881
Anketas Garbačiauskai, mv.

HELP WANTED — MALE-FEMALE HELP WANTED — MALE-FEMALE Į 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių Reikia Darbininkų ir Darbininkių

AUTOMATIC CHUCKER — SETUP
WARNER — SWASEY & GISHOLT

Up to $5.00 per hour — First or 2nd Shift
TURĖT LATHE — SETUP OPERATORS

AND OPERATORS
AUTOMATIC SCREW MACHINE — SETUP

-• BROWN & SHARPE
Up to $5.20 per hour — 1st or 2nd shift

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAJS

DĖL VISŲ INF0R5IACUŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
ELECTRICIANS 

Up to $5.82 per hour — 1st shift
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Powers offers an outstanding benefits program which includes company 
paid medical & life insurance, pension plan, disability benefits. Liberal 
vacation and holiday plan, low cost company cafeteria and clean, modern, 

: air conditioned work facilities.
FOR MORE INFORMATION CALL OR COME IN:

POWERS REGULATOR
3100 WEST OAKTON SKOKIE, ILL.

OR 3-6700 or CO 7-6300
An Equal Opportunity Employer

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT  A S — VERTIM.AI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
RENTING IN GENERAL 

N u o rn o s

IŠNUOMOJAMI 2 KAMBARIAI lie
tuviškoje Cicero apylinkėje. 

Tel. 863-3015.

IŠNUOMOTU MIEGAMĄ KAMBARĮ. 
Galima naudotis virtuve. Telefonas 
489-6875 vakarais ir savaitgaliais 

visą dieną.

CICERO, IŠNUOMOJAMAS 5 kamba
rių modernus butas antrame aukšte. 
Centralinis automatinis šildymas. Tei

rautis nuo 6 iki 9 vai. vakaro 
1437 So. 49th AVENUE 

Tel. 652-5121

“Jaunimo švenčių įspūdžiai”, 
J. Kilnos atsiminimai apie Joną 
Jablonskį, P. Stravinsko “Nusi
kaltimų bangose”, L. š. “Lietu
vos gydytojų ugdytojas” ir A. 
Bylaitės Eigelieriės “JAV indė
nai savo literatūroj”. Viršely
je prof. Vlado Lašo nuotrauka.

— Žurn. “Karys” paremti 
kultūrinė popietė — kavutė 
įvyks 1972 m. spalio mėn. 29 
d. Jaunimo centre. Kultūrinės 
popietės pradžia ne 4 vai. kaip 
anksčiau buvo pranešta, bet 
5 vai., nes 4 vai. ten bus Gen. 
Lietuvos konsulo Dr. Petro 
Daužvardžio vienerių metų 
mirties sukakties minėjimas 
— akademija.

o Chicagos Lietuvių Medžio
tojų - Meškeriotojų klubo meti
nis balius įvyks lapkričio 18 d. 
7 vai. vak. Marquette salėje, 
6908 So. Westers Ave. Progra
mą išpildys Waukigano-Racine 
moterų sekstetas “Viltis”. Gros 
Ramonio orkestras. Įėjimas ir 
vakarienė 5 doL Rezervacijoms 
tel. 776-8688 arba 247-1131.

(Pr)

Į gen. S. Dirmanto pagerbi
mą pakvietimai gaunami pa
skambinus telefonu:' 778-4681, 
776-3209 arba 737-6245, taip 
pat pas Rengimo Komiteto na
rius. Pagerbimas bus lapkričio 
mėn. 3 d., penktadienį, 7:30 
vai., Lietuvių Tautiniuose Na
muose. Laukiame. (Pr).

■* Chicagos Britanijos Lietu
vių Klubo Metinė Vakarienė 
Įvyks lapkričio 11 d. 7:30 vai. 
vak. Balio Pakšto salėje. Sve
čiai bus vaišinami šalta ir karš
ta vakariene. Programą išpil
dys Waukegano - Racine Mote
rų sekstetas “Viltis”, vadovau
jamas muzikės Reginos Ditkus. 
Įėjimo auka 6 dol. asmeniui. 
Dėl rezervacijų kreiptis į Pr. 
Rumšą. Tel. VI 7-2147. (Pr).

II 11 ■ įW iimihiii ftk

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kražtus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, |||. SA63L Tel. YA 7-5913

--- ---------------------------- -~l...,,.w .—.

A. T V E R A S 1
LAIKRODŽIAI IR BRANOENYBM I 

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

TeL: REpublIc 7-1941 
*■----------------------- 1

■*■ East Chicago, Indiana. L. 
B. East Chicagos apylinkės val
dyba š. m. lapkričio 4 dieną, šeš
tadieni, 7 vai. vak. rengia tradi
cinį linksmą rudens balių. Me
ninę dalį atlieka solistė N. Aukš- 
tuolienė, akompaniatorius mu
zikas A. -Giedraitis. Šokiams 
gros žinomas orkestras. Karšta 
vakarienė, turtingas baras. Vie
ta — Lietuvių parapijos salėje, 
3905 Fir St., East Chicago, Ind. 
L. B. Valdyba prašo apylinkės 
narius bei svečius skaitlingai 
dalyvauti ir visiems kartu links
mai praleisti vakarą. Bilietų 
galima bus gauti prie įėjimo.

‘(Pr).

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

WOODEN BOX MAKER
For permanent position.

» Full company benefits.
Only the experienced need apply.

CENTURY BOX CO.
2412 W. CERMAK RD.

847-7070

MECHANIC
Cummings and Detroit fleet. Must 
have min. 4 yrs. diesel exp. Union 
shop Shift allowance and Co. bene

fits Tel. 927-6060. 
MURPHY - MILES 

DIV AMERICAN OIL CO. 
3052 So. PITNEY CT.

An Equal Opportunity Employer

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
per statau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Hl. 60609. Tel.: VI 7-3447

DŽL AUKŠTOS KOKYBES, KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai, Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas, Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELKIKUS. TEL. 238^656

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TAVERN & BUILDING
Near 2 funeral homes. 1st floor ta
vern & 4 Room Flat. 2nd floor 5% 

rooms & 3 room flat in rear.
Bv owner.

4358 So. CALIFORNIA AVE.
VI 7-8289

TAVERNA
HARVEY APYLINKĖJE

NAMAS SU 3 BUTAIS IR BIZNIS 
SU PATALPOMIS GYVENTI. 
SAVININKAS FINANSUOJA.

FRANK E. ROBINSON CO.
Tel. (312) 331-5G40

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
sourawEST furmturs co.

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

Sekmadienį, spalio mėn. 29 
d. Kons. Petro Daužvardžio vie
nerių metų mirties sukakties 
minėjimas — Akademija.

10 vai. iš ryto pamaldos šv. 
Kryžiaus bažnyčioje. Pamaldas 
laiko vysk. Brizgys.

Pamaldų metu gieda Daina
vos Ansamblis ir sol. J. Vazne- 
lis.

12 vai. Paminklo atidarymas 
šv. Kazimiero Lietuvių kapi
nėse.

4 vai. popiet Jaunimo Centro 
salėje Minėjimas - Akademija.

Gen. Konsulas A. Simutis pa
grindinis kalbėtojas.

Meninė dalis: A. Stephens 
Aldutės, operos solistė D. Stan- 
kaitytė ir trio: P. Matinkas, P. 
Armonas ir A. Vasaitis.

Kviečiame visas lietuviškas 
organizacijas ir visus lietuvius 
šiame minėjime dalyvauti.

Chicagos A. L. Taryba

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI < 

“NAUJIENOSE*’

5 KAMBARIŲ, 18 m. senumo rezi
dencija prie 71 ir Sacramento. — 
$28,200.

PRIE 59 IR KILBOURN 2 butų po 
5 ir 4 kambarius mūro namas. 2 ma
šinų mūro garažas. Tik $33,500.

2 BUTŲ kampinis mūras 5 ir 5 kam
barių. pilnas rūsys, nauja gazo šilima. 
Prie 52 ir Kedzie. $33,900.

46 IR CAMPBELL 2 po 4 kamaba- 
rius, pilnas rūsys, gazo šilima, gara
žas. $26,000.

PRIE 56 IR TROY paveldėjimas, 
5 kambarių mūro bungalow, 2 mie
gami. $18,500.

66 IR ROCKWELL 2 butu geram 
stovy mūras. $32,000.

67 IR TRIPP 4 miegamų 19 metų 
senumo mūro namas. Įrengtas rūsys. 
2 mašinų garažas. $31,500.

DVIEJŲ ŠEIMŲ 1% aukšto 15 me
tu senumo baltų plytų mūras prie pat 
Marauette Parko. $35.900. s

PRIE 65 IR RICHMOND labai gerai 
prižiūrėtas 2 butų po 6 kambarius, 
mūrinis. $36,500.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5551

9 APT. BUILDING
If you are planning to make an in
vestment in real estate look into this 
9 apartment building near transporta
tion. Excellent condition. Fully oc

cupied. Building is producing 
$18,000 gross income.

To inspect call Dorothy Aponas or

BAIRD & WARNER REALTORS 
7300 College Drive (Rte. 83) 
PALOS HEIGHTS, ILLINOIS 

448-8800

MARQUETTE PARK
BRICK BUNGALOW 5 ROOMS 

Finished basement.
Air cond. Carpeting 
Owner selling because of 
illness. RE 7-5969.

NAMAI PRAŠO
6 KAMBARIŲ kaip naujas angliš

kos konstrukcijos mūras, gazo šildy
mas. Gražus beismantas, platus lotas. 
Mūro garažas. Arti ofiso.. $28,500.

7 KAMBARIŲ CAPE COD, 4 mie
gami. Įrengtas beismantas. Gazo šil
dymas. Garažas. Arti mokyklų, Mar
quette Parke. $26,000.

5 KAMBARIŲ apie 25 metų didelis 
mūras. Aukšta pastogė, garažas. Arti 
parko ir mokyklų. Vertas 24,000.

2 BUTU MŪRAS. 2 auto mūro ga
ražas. Naujas gazo šildymas. Arti 
parko. Našlė atiduos už $29,500.

3 BUTŲ mūras ir 2 auto mūro ga
ražas. Gazo šildymas. Prie Paramos. 
$36,000.

5% KAMBARIU 15 metų mūras. 
Centralinis oro vėsinimas. Karpetai, 
užuolaidos. Marauette Parke. Tuoj 
galima užimti. $25.000.

NAUJAS 2 AUKŠTŲ MŪRAS.
1- mam aukšte liuksus beauty shop, 
vonia ir 2 kambarių puošnus butas
2- me aukšte prie parko. $37,000.

1% AUKŠTO 2 butų mūras. Mo
dernūs 5% kamb. 1-me aukšte ir 4 
kamb. butas 2-me aukšte. Du Įėji
mai. gazu šildymas, earažas. rami 
gatvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso. $21000

13 BUTU MŪRO NAMAS Puikūs 
butai dnnda $20,000 nuomos. Naujas 
gazo šildymas. Sausas beismantas. 
Kaina 6 metu pajamos.

MODERNUS NAUJAS 2 butu mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 2 gazu šildymai. Alum, langai. 
Tuoj galima matyti. $36.300.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mat- 
quette -Parke prie mokyklos. Kaina 
rimtam pardavimui.

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32.000.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų — 
$22.000.

10 BUTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

Valdis Beal Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WKST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

K. ERIN GIS 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

fun»-ups Ir t. t.
024 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

A. & L INSURANCE A REALTY
A. LA OR A I T I S 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 34775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilty draudimai.

4 APARTMENT BUILDING
5 rooms each, all brick, storms, gas 
heat, 4 car brick garage. Excellent 
transportation. Good investment. 
Open house Sunday 1 to 5 P. M. at

6328 So. Albany
GR 6-4989 or 259-7463

BRIGHTON PARKE medinis 1% aukš
to 5 ir 4 kambarių. Geras. Pigus, 
žemi taksai. Savininkas duoda pas

kolą. Brokerio tel. 778-6916.

PRIE PARKO
5 KAMBARIŲ BUNGALOW

3 miegamieji, centralinis oro šaldy
mas ir šildymas, įrengtas skiepas, 

patio. Vieta prie 71 ir Troy.
Savininko telefonas 

776-5927

SAVININKAS PARDUODA i vakarus 
nuo Laramie 2 butų po 6 kambarius 
su 3 miegamais mūrinį namą. Atski
ros šildymo sistemos. Pilnas iškaltas 
beismantas su prausvkla. Modernios 
virtuvės, uždari porčiai, 2 mašinų ga

ražas. Virš $30,000
Tel. MA 6-6004.

S XAMBARIU MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. S21.900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. S67.500.

4 BUTU MŪRAS. Modernios vo
nios. spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000. .

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai; 2 auto 
garažas. Tik $27.900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500. _

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
metų modernus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metų. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
rių — 2 miegami. Centralinis oro 
šildamas. Garažas. Dideli kamba
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento. — 24,500.

5 KAMBARIŲ —' 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25.500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878

SAVININKAS PARDUODA 
. MŪRINĮ NAMA 

GEROJE APYLINKĖJE. 
Įrengtas beismantas, 2 mašinų gara
žas, 40 pėdų sklypas, viskas labai ge- 

gerame stovyje.
TEL. 847-4462 
po 6 vai. vak.

SOUTH BERWYN savininkas par
duoda 5 miegamųjų pajamų namą su 
2 mašinų garažu ant 50 pėiiu sklypo 

Virš $30,000. 
Tel. 749-4157.




